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КНИЖКОВИЙ ФОРУМ

Патрис даБровскІ

галичина вашої (пра-)бабці. І не тільки…
хоч я вже написала й опублікувала рецензію на найновішу книжку 
ларі вулфа в іншому виданні, я тішуся нагоді повернутися до цієї праці 

на сторінках форуму і дякую редакції «україни модерної» за надану пропо-
зицію. однак це не буде традиційний огляд. читачам, які сподіваються на по-
слідовний, розділ за розділом, розгляд «Ідеї галичини», раджу звернутися 
до інших текстів. цей же есей є радше такими собі «роздумами з приводу» 
(«think piece»), на які мене надихнула ця книжка – настільки багата й суґес-
тивна, що на неї і справді можна написати не одну рецензію, але й після цього 
залишаться невисловлені думки.

Галицькі неперервності й розриви, винайдення та винахідливість
одна із чеснот вулфової книжки в тому, що вона кидає виклик тим уяв-

ленням про галичину, які пропонують національні наративи – як поль-
ський, так і український. у цій книжці жодного разу не натрапляємо на слово 
«П’ємонт», що його так часто використовують, описуючи появу відповідних 
національних кадрів, які були готові виступити за незалежність. вочевидь, із 
авторового боку це було свідоме оминання, а не недогляд, стратегія обходу 
давніх інтерпретацій провінції, яка, за його словами, була й справді «посутньо 
провінційною» та «посутньо не-національною» (с. 6).

І таки-так: галичина ларі вулфа не є галичиною типових українських 
наративів – джерелом неперервности в проєкті розбудови української нації; 
галичиною, що якимось чином пережила століття польського панування, аби 
поновно утвердити свій зв’язок із більшою українською нацією в дні занепаду 
австро-угорщини. скажімо, читачі (несподівано) знайдуть тут небагато 
згадок про те, що було джерелом натхнення для «галичини» в назві: маю на 
увазі історичне королівство – чи то пак королівства – галичини та лодомерії 
(галич і володимир, які в західній літературі зазвичай називають Galicia та 
Volhynia). Звісно, це була «давня» історія, і марія терезія звернулася до неї, 
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щоб обґрунтувати «ревіндикацію» земель, які вона назве «галичиною». І, 
звісно, говорити про «ревіндикацію» можна, лише враховуючи претензії імпе-
ратриці на корону св. стефана (себто на панування над угорськими землями). 
(те, що марія терезія не вважала за потрібне возз’єднати анексовані землі зі 
своїми угорськими землеволодіннями, підштовхує до висновку, що ці пре-
тензії, вочевидь, з’явилися вже постфактум, а не були мотивом для територі-
яльного розширення).

та розриви (історичні труднощі з приєднанням земель) переважали 
над згаданими неперервностями (історичним обґрунтуванням анексії). 
територіяльні межі галичини як габсбурзької провінції мало відповідали її 
середньовічним кордонам. адже за габсбурґів галичина включала також те-
риторії, що ніколи не були частиною київської русі. це була радше така собі 
творча амальгама, що поєднала раніше розрізнені частини речі Посполитої 
двох націй – польської та литовської (більше знаної як річ Посполита): 
до її складу ввійшли території, що історично були частиною польської 
«Małopolskі» (себто малої, або ж меншої Польщі). але й кордони нової 
галичини не були до кінця стабільними: згадаймо про тимчасове приєд-
нання так званої «Західної галичини» (територій, у парадоксальний спосіб 
розташованих на півночі, які пізніше стали частиною царства Польського і 
врешті увійшли в орбіту росії), коливання в статусі міста краків (певний час 
«вільного міста» під наглядом трьох «тюремних» влад), не кажучи про пе-
ріодичне включення та виключення Буковини, з її окремою історією, в ад-
міністративні межі так званої галичини. (Із цих трьох реґіонів лише краків 
предметно фігурує у вулфовій книжці). Як зауважує сам вулф, у перших 
пів століття існування галичини в ній було безліч непевностей: «непевність 
габсбурзького панування, непевність галицької ідентичности, непевність 
польської лояльности» (с. 93).

Безсумнівно, крім історичних претензій, щось іще мало обґрунтувати 
входження габсбурґів у цей реґіон. уже син марії терезії Йосиф знайшов за-
довільніше обґрунтування: замість материної «претензії на традиційну леґі-
тимність», він пропонує «модернішу претензію на леґітимність» – своєрідну 
просвітницьку місію (с. 23). це був чудовий хід із боку габсбурґа, якого най-
більше пов’язували з Просвітництвом. він та його фаворити стверджували, 
що відсталість була sine qua non галичини; доки провінцію сприймали як 
відсталу, габсбурґи могли стверджувати, що їхня місія – впорядковувати й 
модернізувати. Звісно, в цього твердження був і зворотний бік, і ларі вулф 
про це також пише: «Якби галичина осягнула цивілізацію, то зникла б ідео-
логічна потреба в імперії» (с. 160). та це зручне для габсбурґів мірило 
було рухомою мішенню: врешті-решт бінарна опозиція цивілізація/відста-
лість завжди є умовною. Якщо можна було продемонструвати, що десь в 
іншій частині монархії життя було «модернішим» (хоч би як широко тлу-
мачити це поняття), то будь-яку спробу частини мешканців галичини про-
тистояти пануванню габсбурґів можна було назвати реакційною та невідпо-
відною своєму часові. такий мандат міг утримувати габсбурґів у реґіоні не-
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скінченно: втішна думка для шукачів щастя, які прибули до галичини після 
1772 року.

Творчий конструктивізм
цей стислий екскурс у хиткі піски географії та успішних леґітимацій роз-

поділу сусідньої держави вказує на складність «ідеї галичини». І справді, 
книжка ларі вулфа не є типовою історією габсбурзької провінції, хоча на-
ступні розділи дослідження в найзагальніших рисах дають про неї уявлення. 
це інтелектуальна історія найчистішого взірця, справжня історія ідеї (якщо іс-
нують якісь її реальні обриси), себто така, в якій ідею можна простежити ба-
гатьма шляхами.

Як наголошує сам вулф, «галичина набувала значення в процесі свого іс-
торичного існування; вона й справді накопичувала множинні та змінні шари 
значення». Її ж значення, натомість, «завжди було сумнівним і договірним, 
[його] трансформували й змінювали впродовж усієї її [галичини. – Прим. 
пер.] історії» (с. 4). тож книжка є таким собі tour de force [трюком] із «добу-
вання» значень: її розділи є набором безлічі уявлень різних періодів – уявлень 
щодо того, як сприймали галичину і що означало – бути галичанином.

Як показує наведений вище аналіз, габсбурзька галичина була імпер-
ською провінцією за означенням, і саме її існування ґрунтувалося на мандаті 
на зміну. найперше ця зміна проявилася в появі габсбурзьких чиновників та 
інших шукачів щастя, які заполонили провінцію, сподіваючись виміряти, при-
ручити й асимілювати її.

габсбурзька місія модернізації галичини працювала проти збереження 
польської переваги в новооб’єднаних територіях, а також проти майнових 
принципів організації колишніх земель речі Посполитої, де ярлики ідентич-
ности (identity labels) наголошували суспільну функцію людини, а не мали мо-
дерного значення національної належности.

Пишучи до «своїх галицьких друзів», польський поет і діяч адам 
міцкевіч наголошував національну всеохопність: «священик, граф, селянин і 
єврей є для нас однаково необхідними» (с. 105). При цьому під священиками 
малося на увазі духовенство обох католицьких вір – римської та грецької. та 
якщо міцкевіч шукав, як укріпити основи давнього традиційного сільського 
су спільства, то ларі вулф, як він сам зізнається, зосереджується на міській іс-
торії. але в перших розділах (які, на думку авторки цієї рецензії, є найціка-
вішими, адже більшість традиційних праць про галичину надають перевагу 
другій половині хІх століття) він наводить низку анекдотів, які показують 
реакцію прибулих, для яких ця традиційна соціяльна структура була непри-
йнятна та чужа. хай там як, але в «Ідеї галичини» є протилежна помилка: 
вулф присвячує значно більше уваги поглядам, що походили з центрів мо-
дерности (міст), а не із сільської місцевости. І хоча це й відповідає локусові 
джерел (як опублікованих, так і архівних), а також традиційному фокусові ін-
телектуальної історії, внаслідок такого підходу губляться голоси селян (хоча 
це й не означає, що ця мовчазна більшість випадає з горизонтів книжки). 
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скажімо, в другому й третьому розділах вулф майстерно аналізує захоплення 
(в сенсі етнографії) галицьким селянством і страх (із огляду на селянське по-
встання 1846 року) перед ним.

Стати галичанином 
ключовою в «Ідеї галичини» є ідея галичан – жителів винайденої про-

вінції: «винайдення галичини у XVIII столітті вимагало винайдення галичан 
у хІх столітті» (с. 80). вулфове формулювання змушує згадати слова відомого 
італійського національного діяча середини хІх століття: «ми зробили Італію. 
тепер ми маємо зробити італійців». але що означало – бути галичанином? 
Якщо метерніх уявляв «галичанськість» (Galicianness) перехідним етапом до 
«німецькости» (Germandom), то поняття «галичанин» мало різне значення, за-
лежно від того, чи його використовували для ідентифікації себе, чи іншого. 
вулф показує, як мешканці провінції поступово (хто швидше, хто повільніше) 
починали мислити «галицькими» категоріями. деякі дослідники вживали по-
няття «галицький» як зручне умовне позначення для окреслення меж про-
вінції в своїх працях, – із економіки, ентомології, етнографії або ж на будь-яку 
іншу тему, – чи то в інших сферах діяльности (як-от у газетах і журналах, що 
використовували в заголовках поняття «галицький»).

Інші мешканці провінції послуговувалися цим означенням задля полі-
тичної доцільности, що інколи була пов’язана з проєктом модернізації. За 
приклад може правити заснування осолінеуму як «національної бібліотеки 
для галичини» (слова імператора Франца, с. 83) або вирішальна за значенням 
побудова залізниці (прихильником якої був, зокрема, александр Фредро), що 
мала сполучити всю велику провінцію, поєднавши її також із рештою імперії. 
у середині століття галицькі поляки щораз більше усвідомлювали, що ідея 
галичини може захистити також і цілісність провінції (якій загрожувало роз-
ділення на дві частини) та зберегти їхнє панування в ній.

це ключовий момент для галицької ідентичности, а також для появи та 
консолідації русинської/української ідентичности, від самого початку умож-
ливленої, як наголошує вулф, завдяки габсбурґам:

насправді поява русинського національного усвідомлення була пов’язана з ви-
найденням та консолідацією зусиллями габсбурґів самої галичини. Провінція 
створила політичну основу для артикулювання русинської ідентичности, а ідео-
логія габсбурзького панування, з її принциповим запереченням польського верхо-
венства, неминуче заохочувала загальне культивування культурних альтернатив у 
галичині (с. 184).

Інакше кажучи, ранні сумніви щодо польської лояльности стиму-
лювали наближення габсбурґів та їхніх підлеглих до греко-католицького на-
селення провінції, а також до визнання їхньої самобутности. ризикну при-
пустити, що, наголошуючи східну ідентичність провінції, ернст трауґот фон 
кортум та інші автори заклали зерно, з якого поступово виріс поновний ін-
терес до ще глибшого, історичного, орієнтованого на схід, розуміння «га-
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личанськости», – тієї, з якої виростатиме модерна українська ідентичність. 
висловлюся ще полемічніше: якщо галичина, в будь-якому вигляді чи 
будь-якій формі, існує і нині, то це, вочевидь, завдяки її габсбурзькому пере-
уявленню (re-imagining).

така ідея русинської самобутности була для поляків провінції анафемою.
Що вони мали зробити, аби перестати бути сарматами (які відчували 

жаль за втратою незалежности) й стати kaisertreue (відданими цісареві) га-
личанами? станом на 1860-ті роки (після нищівної поразки повстань в інших 
місцях) чимало впливових поляків провінції змирилися з ідеєю галичини і 
навіть знайшли способи отримувати з цього вигоду. Бо й справді: лише ско-
риставшись своїм імперським статусом і, як наслідок, своїм статусом галичан, 
вони могли отримати той ступінь автономії, який було даровано провінції 
після 1867 року. відтак вулф має рацію, пишучи, що лояльні станьчики та 
їхній друкований орган Czas «артикулював галицьку ідеологію провінційної 
єдности й цілісности, майстерно поєднуючи польські та галицькі політичні ін-
тереси в творенні нової галицької ідентичности» (с. 194).

така зміна лінії поведінки, звісно ж, позначилася на русинах провінції. 
Якщо тепер, після 1867 року, польські еліти були втіленням лояльности до 
габсбурґів і, дещо меншою мірою, типовими носіями модерного проєкту 
габсбурґів, то будь-які маневри з боку русинів (колишніх «тирольців сходу»), 
котрі намагалися звільнитися з-під польського контролю, перетворювалися на 
зрадництво. ось як про це пише вулф: «Якщо галичину вважали єдиною ці-
лістю – kraj cały, – то невдоволених русинів треба було визнати за об’єктів 
російської маніпуляції та чужоземного втручання» (с. 214). внаслідок цього 
польсько-галицького переосмислення галицького орієнталізму провінційні 
еліти поставали лояльними західниками. тих же, хто мав інші ідеї щодо про-
вінції, покривали смолою та пір’ям.

але була ще одна вагома підстава скористатися «галичанськістю»: декому 
ця назва обіцяла звільнення – як буквальне, так і фігуральне. вповні оче-
видним це було у випадку з галицькими євреями, особливо після їхньої еман-
сипації 1867 року. І справді, однією із сильних сторін «Ідеї галичини» є відсут-
ність у ній етнічної/релігійної «ґетоїзації». Як і в самій провінції, де населення 
змішувалося і в передбачуваний, і в непередбачуваний способи, в кожному з 
розділів читач знайде дивовижне (і часто захопливе) зіставлення багатьох по-
глядів на галичину. І це ще один аспект книжки, який справді варто згадати. 
За винятком невеликої, проте незвичайної етнічної групи – вірменів (про яких 
тут написано дуже стисло), в книжці в усій повноті відображено розмаїтість 
населення.

та якщо галицькі поляки могли просто «стилізувати» себе під справжніх 
галичан, то євреї, стверджує ларі вулф, і справді ними були. Євреї, про яких 
у національному наративі реґіону (в багатьох сенсах застарілому) часто зга-
дують, по суті, вже постфактум, стають щораз важливішими в другій частині 
«Ідеї галичини». можливо, й тому, що вони чи не найбільше інвестували в 
цю ідею після 1867 року й аж до занепаду австро-угорщини. частково це 
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було пов’язано з альтернативами ідентифікації в межах наднаціональної ім-
перії. габсбурґи емансипували євреїв, але заперечували їхню національну 
ідентичність: їх визначали як Religionsgemeinschaft (релігійну спільноту), а не 
як Volksstamm (національність), залишаючи «Galitzianer» (галичанин) як мож-
ливий варіянт (хоча навіть не включивши цю опцію в імперський перепис). 
Проте (і це має вирішальне значення і для всієї книжки, і для захоп ливого 
періоду піврозпаду галичанськости) той факт, що імперія не надавала при-
вілеїв певній нації, яка перебувала в межах її кордонів, означав, що можли-
вості для особистого, релігійного та національного розвитку були тут незрів-
нянно кращі, ніж будь-де в реґіоні. адже, крім громадянських прав, місцевого 
самоврядування та провінційної автономії, імперські жителі цислейтанії 
(Cisleithania) отримали важливі ліберальні та національні права. наведений 
на сторінках 239–240 перелік прав не вичерпує цю чималу тему, таку важливу 
для пережитого досвіду галичини (що, вочевидь, суперечить абстрактній ідеї 
галичини).

та хіба ця частина і частка ідеї галичини не була важливим чинником, що 
міг спонукати індивідів обрати галицьку ідентичність? адже галичина була 
не лише випадковістю географії (через яку цей реґіон був межею габсбурзької 
імперії), але й досвідом західної політичної культури. тут модернізаційний ім-
пульс, заданий Йосифом ІІ, і справді мав певний успіх. цивілізація пройшла 
повне коло. І хоча частина людей завжди сприймала галичину як імперську 
глушину, недорозвинену провінцію, вона все ж зазнала західних демокра-
тичних практик, що мали важливі політичні атрибути модерної цивілізації. 
може, фото колишнього галицького сейму було вибрано на обкладинку не 
лише аби вказати на географічне розташування алегоричної галичини (поміж 
річками вісла та дністер) або звернути увагу на тризуб, що з’явився на фасаді 
цієї будівлі, яка нині є львівським університетом? може, це радше був такий 
собі тонкий натяк на те, що саме політична культура робила галичину особ-
ливою і подарувала їй тривале «життя після смерти» (про що докладно на-
писано в останньому розділі книжки)?

важко сказати, чому ларі вулф, будучи чудовим істориком, однак не про-
понує нам традиційних висновків. не те щоб увесь його підхід не був зро-
зумілим зі вступу, де він написав: «у випадку з галичиною я намагався зро-
зуміти, як ідеологія імперії, з’явившись у добу Просвітництва, утримувалася 
й розвивалася впродовж хІх століття, і як дедалі більше ідеологічні напру-
ження спричинялися до занепаду імперії в хх столітті» (с. 7). та слід наго-
лосити, що це була не звичайна імперія, а імперія «не-націоналізаційна», а 
метою держави було збереження наявної історичної мозаїки (королівств, гер-
цоґств і провінцій, що так очевидно з імперських назв) і в той же час форму-
вання громадян, лояльних до дому габсбурґів. але й галичина не була зви-
чайною провінцією. це був справжній палімпсест, віднайдена скарбниця, 
повна несумісного поєднання відсталости й цивілізації, втілення розмаїття на 
універсальному фундаменті прав. усе це давало провінції та її населенню під-
стави пишатися своєю винайденою ідентичністю.
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тож «Ідея галичини» пропонує корисну опозицію до ідеї (що залиша-
ється незмінною і в наші дні), що національна ідентичність, яка була таким 
важливим складником ідентичности для багатьох сучасних европейців, 
завжди була головною призмою, крізь яку дивилися на життя, політику 
та спорідненість. І хоча книжка не відсилає нас до дедалі поширеніших на 
Заході уявлень про «несуттєвість національного» (national indifference), вона 
робить велику справу, показуючи, як одна особлива не-національна ідентич-
ність дивовижними шляхами – коли вигаданими, коли реальними – змішу-
валася з іншими ідентичностями. І тоді, скажімо, леопольд фон Захер-мазох 
міг почати ідентифікувати себе з русинами не через кров, а через няньчине 
молоко. або ж дотримання серед євреїв свята Йом кіпур могло стати «на-
годою для засвідчення своєї прихильности до Франца Йосифа» (с. 123). або ж 
польський драматург александр Фредро (чиї п’єси співвітчизники не вважали 
достатньо патріотичними, і зовсім не тому, що його майбутній онук стане 
главою греко-католицької церкви в галичині...) міг важко працювати в сеймі 
провінції, щоб отримати фінансову підтримку на будівництво трансгалицької 
залізниці dla kraju – себто для галичини. І хоча історики можуть сперечатися 
щодо окремих тверджень дослідження, у книжці є чимало того, що може при-
надити не лише історика, а й кожного, хто цікавиться цим реґіоном, його іс-
торією та долею. «Ідея галичини» – це справжнє царство захопливої історії та 
не менш захопливої фантазії.

Переклала з англійської Роксоляна Свято

адам кожуховськиЙ

«Ідея галичини» ларі вулфа – це справді неймовірне досягнення. 
Перефразовуючи назву одного з розділів книжки, від цієї праці в читача може 
виникнути враження «запаморочення галичиною». вулфова оповідь є вод-
ночас складною і лаконічною: вона простежує неймовірну кількість думок, 
свідчень, памфлетів та описів усього, що пов’язано з галичиною, від часу, 
коли її створили габсбурґи, і до її офіційного розпаду наприкінці 1918 року 
(а потім і значно далі), охоплюючи діяпазон від прикордонного міста Броди 
й аж до голівуда. Я не знаю жодного більш або менш відомого галичанина 
(байдуже, поляка, єврея, українця чи німця), про кого вулф не згадує; я можу 
назвати лише декількох, кого він розгорнено не цитує.

Припускаю також, що навряд чи серед сучасних галичан є хтось, хто 
знає про галичину більше, ніж вулф. адже галичина (попри те, що до-
слідник стверджує, але у згоді з тим, про що йдеться в останньому розділі 
його книжки) в певному розумінні існує й досі. Звісно, її існування обмежу-
ється усвідомленням її жителів по обидва боки польсько-евросоюзівсько-
українського кордону і частково, мабуть, ідентичністю дітей еміґрантів із 
галичини (переважно американських євреїв). центрально-східні европейці 
живуть нині в навдивовижу щасливу епоху. І якщо в два попередніх століття 
представники східноевропейської інтеліґенції ще могли часом здивувати жи-
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телів Заходу знанням їхніх мов і культур, то нині ситуація є протилежною, 
і ні для кого вже не буде несподіванкою той факт, що «Ідею галичини» на-
писав «чужинець».

вулфове відмежування, чи то пак дистанція, від реалій галичини (власне, 
її нинішніх решток), безсумнівно, допомогла цілісно її осмислити: його 
галичина є австрійською, польською, українською, німецькою та єврейською 
водночас. жодній сучасній етнічності, культурі чи ідеології він не дав змоги 
домінувати над іншими. вочевидь, для вихідця з цього реґіону зробити це було 
би значно важче, адже він завжди зважатиме на те, як на його слова зреаґують 
співвітчизники та колеґи. для вулфових співвітчизників галичина – це terra 
incognita, яку, цілком можливо, часто плутають із її іспанською «посестрою». І 
ось їм пропонують чудовий путівник галичиною. а те, що ця книжка більшою 
мірою стосується ідеї галичини, аніж її географії чи історії, поза сумнівом, 
робить її ще кориснішою. Бо ж ідея – це, зрештою, єдине, що залишилося сьо-
годні від галичини.

у цієї книжки багатий словниковий запас, і вишуканий стиль – у най-
кращих традиціях викладу американської академічної історії. І тим більший 
подив викликає факт, що всю цю неймовірну кількість інформації автор ви-
рішив щонайменше продублювати; а окремі місця чи контексти повторю-
ються в тексті більш ніж п’ять разів. Зважаючи ж на те, що книжка має понад 
чотириста сторінок, я не можу знайти цьому жодного логічного пояснення. 
І справді, авторова недовіра до свого читача інколи заводить у глухий кут: 
скажімо, на 358 сторінці він вирішив удруге повторити інформацію про те, 
що русини зрештою стали відомими як українці, а також про те, що більшість 
українців галичини належали до уніятської церкви.

та ще більший подив викликає те, що книжка, хоч і багата на деталі й 
структурована за хронологічним принципом, цілком оминає увагою низку 
важливих проблем. дозволю собі навести два приклади. вулф розгортає дис-
кусію довкола кривавих подій 1846 року, знаних у Польщі під назвою rabacja, 
присвячуючи цьому два розділи й близько сімдесяти сторінок. він аналізує 
різні погляди (польських аристократів, представників австрійського офіціозу, 
а також дуже незвичайної дитини) та різні аспекти подій (зокрема, політику, 
психологію, національну свідомість і своєрідну естетичну цінність кривавої 
розправи селян над польською шляхтою). він зауважує, що ці розправи були 
наслідком того, що мало бути ще одним польським національним повстанням, 
і що, найпевніше, австрійське керівництво було натхненником цих бунтів. І 
водночас він повністю іґнорує той факт, що більшість жертв становили не 
безталанні борці за свободу, а землевласники, чиї маєтки плюндрували або 
палили селяни. лише в одній із «мальовничих» цитат із описами закривав-
лених трупів жертв з’являється образ мертвої (чи при смерті) вагітної жінки. 
мені тут не йдеться про уважність до дрібниць. але ж, зрештою, тодішню 
суспільну думку шокувало не лише те, що уряд дозволив селянам бунтувати. 
Більший шок викликало те, що влада дозволила їм руйнувати власність, 
чинити насильство й убивати політично пасивних землевласників і членів 
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їхніх родин. І саме це викликало тоді найбільше дискусій. дивно, що вулф 
навіть не згадує про це, хоча нібито саме дискусійні моменти становлять для 
нього найбільший інтерес. так само, коли автор пише про початок Першої сві-
тової війни, він пропонує читачеві низку свідчень як захоплення, так і страху, 
як великих сподівань спочатку, так і жахливих звірств згодом. також він ана-
лізує ставлення різних національностей до війни (і саме тут нагадує читачеві 
про уніятів-русинів-українців). та при цьому він цілковито оминає увагою 
ту істерію «воєнного правосуддя» («war-justice»), яку ініціювала влада, коли 
було страчено тисячі українців, запідозрених у нелояльності й імовірній сим-
патії до все ближчої російської армії. цей момент також здається мені клю-
човим у контексті «ідеї галичини», тож важко пояснити, чому його було про-
іґноровано.

утім, вулф іґнорує не лише окремі факти, що можуть здаватися комусь 
важливими. «Ідея галичини» зосереджується на проблемі галицької ідентич-
ности (власне, часом книжка нагадує енциклопедію усіх можливих її ознак). 
але чого вулф, очевидно, недооцінив, – це того, що ця ідентичність була доволі 
розмита і що, будучи лише однією з, вона співіснувала з багатьма іншими: ет-
нічною, релігійною, політичною тощо. мабуть, частково це зумовлено тим, 
що автор надто зосереджується на виявленні всіх моментів «галичанськости» 
в досліджуваних джерелах. окрім того, дещо пояснює і його припущення 
(с. 6–7), що «провінційна ідея галичини була принципово не-національною 
[...] [це] означало важливість “не-національного” для конструювання провін-
ційної ідентичности». це припущення може бути дуже слушним. утім, га-
лицьку ідентичність втілювали люди, що мали певну національність (бо, 
зрештою, саме такою є природа провінційних ідентичностей). часом вулф за-
уважує, що автори досліджуваних джерел були німцями, євреями, поляками 
чи українцями, але подеколи іґнорує цей аспект їхньої ідентичности, вказуючи 
лише, що вони були галичанами.

ось один із багатьох подібних прикладів. на сторінках 166–173 вулф 
пише про реакцію александра Фредра на події 1846 року, зокрема, аналізуючи 
його листування з графом Потоцьким у відні. Фредро боявся, що Потоцький 
може не знати про справжню природу тих подій, тож свою позицію і тези він 
потверджує арґументом: «Je suis du pays» («Я із цієї країни»). вулф коментує: 
«вочевидь, під країною він не мав на увазі ані австрію, ані Польщу, а якраз 
галичину». Безсумнівно, Фредро казав таки про галичину. та я міг би по-
сперечатися щодо того, чи галичина для нього не була частиною австрії або 
Польщі (або ж і їх обох): Польщі як його батьківщини, а австрії – як імперії, 
чиїм підданим він був. Ба більше, вулф стверджує: «Якщо вони [Фредро і 
Потоцький] вважали себе співвітчизниками, то вони могли бути ними лише як 
галичани». обох цих осіб, поза сумнівом, вважали за поляків, і Потоцького з 
галичиною пов’язувало те, що він мав там земельні володіння. та при цьому 
він мешкав у відні, тож, хоч і був певною мірою галичанином (це була одна 
з багатьох ідентичностей, якими він міг утішатися), він таки аж ніяк не міг 
бути «лише галичанином». далі: вулф уважає «суто галицькою – себто від-
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мінною від польської та австрійської – реакцією на події 1846 року» мемо-
рандум Фредра, в якому той пропонує австрійській владі власне бачення поль-
ської національности! вулф так пояснює це читачеві: «хоча й імпліцитно 
критичний до габсбурського уряду та відкрито ворожий до габсбурзької бю-
рократії, Фредрів меморандум повністю визнавав непорушність політичного, 
а також соціяльного устрою галичини». наївність такої арґументації вражає: 
як міг польський громадянин, звертаючись до австрійського імператора з тим, 
аби висловити йому своє невдоволення імператорськими урядовцями та полі-
тикою загалом, заперечувати політичний устрій його королівства?

на жаль, у книжці чимало подібних тверджень про «суто галицьке – 
себто відмінне від польського або австрійського», або українського, або ні-
мецького. та, як показано вище, це суперечить дійсності. на мою думку, фе-
номен провінційної ідеї галичини ніколи не опонував жодній із названих іден-
тичностей: галичина була просто одним із їхніх аспектів, їхнім кольором 
або ароматом, що інколи давав змогу долати кордони між різними ідентич-
ностями. одна ж із її таємниць полягала в тому, що в період підйому націона-
лізму в ній відбувалися взаємні впливи: через мову, звичаї, мистецтво, ідео-
логію та – last but not least – міжетнічні шлюби. Парадоксально: наголошуючи 
«не-національний» характер галичини, вулф підходить до об’єкта свого до-
слідження як справжній галицький патріот (щоб не сказати: галицький наці-
оналіст), який із захопленням ставиться до всього галицького. довжелезний 
перелік усіх більш-менш відомих галичан (або ж галицьких сиріт) хх сто-
ліття, що його автор наводить в останньому розділі, має зігріти серце всім ен-
тузіястам галичини. та й справді, неможливо не бути сентиментальним, коли 
читаєш про те, що сексапільність мерилін монро є, зокрема, й галицьким фе-
номеном. але було би сумно, якби така сентиментальність була єдиною про-
тидією на іґнорування та стереотипи щодо галичини.

Інакше кажучи, вулф, якому всі ці упередження та неприхильний образ 
провінції в очах «цивілізованих» жителів Заходу добре відомі, вирішує про-
тиставити їм своєрідний патос. наприклад, аналізуючи погляд гуґо фон 
гофмансталя на галицькі кордони під час Першої світової війни, він пояснює, 
що назви карпатських містечок і сіл австрійці мали би сприймати як символи – 
десь такі, як верден або сомм. тож іще один важливий вимір ідеї галичини за-
лишився недостатньо висвітленим у книжці: гумористичний. чимало інтелек-
туалів – жителів галичини (чи то пак усієї габсбурзької монархії) майстерно 
висміювали свою країну: її фантастичну назву, помпезну владу, абсурдні тра-
диції, вперту консервативність, симулюючи відданість її старомодній ди-
настії. галичина, як і австрія, вабила талановитих памфлетистів, і одним із 
найкоштовніших скарбів, отриманих від них у спадок, є саме цей неймовірний 
сарказм та іронія щодо всієї влади, керівництва й неминуче пов’язаної з ними 
театральної помпезности. Без цього ідея галичини здається трошки сумною.

Переклала з англійської Роксоляна Свято
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остап середа

нову книжку ларі вулфа, присвячену інтелектуальній історії ідеї утво-
реної 1772 року габсбурзької провінції галичини як окремого, цілісного про-
стору в межах наддунайської імперії та її культурному конструюванню, цікаво 
й приємно читати, однак украй складно рецензувати. Продумана концепту-
альна схема, нестандартна манера викладу матеріялу, врешті – колосальна еру-
диція автора ставлять перед можливим критиком цієї історичної праці складне 
завдання осмислити й оцінити справжній шедевр сучасної історичної думки. 
тому цей текст є радше коротким відгуком зацікавленого читача, а не повно-
цінною науковою рецензією.

у вже класичній праці вулфа «винайдення східної европи: мапа циві-
лізації у свідомості епохи Просвітництва» було лише дві чи три принагідних 
згадки про львів і жодної – про галичину. натомість найновіша авторова книга 
хронологічно виходить далеко за межі епохи Просвітництва і є своєрідним 
продовженням та доповненням багатьох сюжетів, відомих із «винайдення 
східної европи». уявлена наприкінці XVIII століття галичина стала реальним 
і значущим геополітичним простором у наступному хІх столітті, щоб 1918 
року зникнути з політичної мапи східної европи. немає сумнівів, що «Ідея 
галичини» стане обов’язковою для всіх, хто цікавиться історією власне цієї 
габсбурзької провінції у «довгому хІх столітті», зокрема й тому, що праця до-
корінно змінює уявлення про те, як можна писати про неї. справді, дотепер 
такого штибу інтелектуальної й культурної історії галичини ще не існувало. 
на відміну від традиційних національних історичних наративів галичини – 
польського, українського чи єврейського, вірменського чи німецького, які не-
минуче були однобічними і фраґментарними, ходу оповіді у рецензованій 
книзі не обмежують уявлені (чи реальні) етнокультурні межі ані межі про-
вінції. Про необхідність написання саме такої багатокультурної й транснаціо-
нальної історії галичини дискутували віддавна, але й дотепер мало хто відва-
жується писати не лише про якийсь із галицьких національних чи суспільних 
рухів, а власне про загальну історію провінції.

однак новизна вулфової книги не обмежується тим, що автор проаналі-
зував зв’язок усіх наявних у провінції національних наративів із конструю-
ванням ідеї галичини як своєрідного коронного краю габсбурзької монархії. 
цікаво, що автор майже не аналізує уявлених колективних ідентичностей, 
пам’ятей, стереотипів тощо. натомість у центрі його уваги – декілька де-
сятків особистостей, що визначали інтелектуальний та культурний ландшафт 
галичини впродовж понад ста років (серед них – імператор Йосиф ІІ, клемент 
фон метерніх, александер Фредро, леопольд фон Захер-мазох, Іван Франко, 
станіслав виспянський, маєр Балабан), зі своїми проєктами, уявленнями й 
упередженнями, мріями, фантазіями та враженнями, що, природно, зміню-
валися із плином часу чи зміною місця перебування. авторову увагу майже 
винятково звернено на індивідуальний досвід, на особистісне сприйняття іде-
ологічних конструктів, на міжперсональну взаємодію. Звичайно, русько-укра-
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їнські діячі (головною мірою, згаданий Франко, але й маркіян Шашкевич, 
михайло грушевський, андрей Шептицький, мирослав січинський і багато 
інших) є важливою часткою цієї складної та динамічної картини, а їхні по-
гляди, оцінки й дії, розглянуті у загальногалицькому контексті чи з віденської 
перспективи, нерідко прочитуються зовсім по-новому.

такий підхід дав вулфові змогу показати взаємозв’язок персональних мо-
тивів окремих осіб із ширшим політичним та культурним контекстами, бага-
томанітність і плинність індивідуального сприйняття. водночас, попри вра-
жаючу мозаїчність цієї картини, у багатьох випадках авторові вдалося по-
бачити певні спільні засади уявлень про галичину, зокрема основоположну 
концептуальну матрицю, сформовану панівним просвітницьким дискурсом 
про східну европу як частину континенту, розташовану між варварством і ци-
вілізованістю.

цю нетрадиційну історію галичини вбудовано в начебто традиційний ім-
перський контекст: герої вулфової оповіді нерідко здійснювали мандрівку зі 
столиці імперії до столиці провінції: з відня до кракова або ж до львова, або ж 
іще далі – у віддалені лісисті карпати. галичина викликала в них естетичний 
жах, рідше – насолоду, львів здавався втіленням східного варварства, рідше – 
елеґантним европейським містом. Здебільшого вони сприймали поїздку до 
галичини як вилазку за межі цивілізації, як нагоду побачити екзотичний схід, 
здебільшого реалізовувану в орієнталістичних враженнях від галицьких євреїв 
та русинів, або ж навіть як стимул до переосмислення підставових концепцій 
життя. на загал у дискурсі галичини було важливим поняття европейської 
межі, інтерналізоване практично всіма національними наративами. Подібно як 
ідеологічний конструкт східної европи був важливим для самоусвідомлення 
західних европейців, галичина ставала істотною частиною австрійського ім-
перського культурного досвіду, була джерелом фольклорного матеріялу, до-
зволяла унаочнювати поняття цивілізованости й відсталости, важливі для 
уявлень людей як епохи Просвітництва, так, зрештою, і пізнішої доби.

однак у поле зору вулфа потрапило не менше текстів, які відобразили 
думки самих галичан, котрі, своєю чергою, нерідко мандрували до відня. Ідея 
галичини завжди залишалася різноваріянтною, невизначеною до кінця, часто 
підважуваною й спростовуваною серед діячів, що формували оптику своїх на-
ціональних проєктів. утворена як адміністративна одиниця галичина вже за 
кілька десятиліть набула значення «батьківщини» для багатьох, хто в ній наро-
дився (процес, що проявився у творенні низки нових культурних смислів), але 
все-таки залишалася насамперед імперською провінцією, не до кінця інтеґро-
ваною у певний національний простір.

основними віхами захопливої розповіді вулфа є 1772, 1846 та 1866 роки 
як переломні для формування ідеї галичини. але й інші, менш символічні, 
роки набувають у висвітленні автора особливої ваги, як, наприклад, 1898 – рік 
національних та імперських ювілеїв, замаху на цісареву Єлизавету, антиєврей-
ських погромів і водночас «переломний рік [мистецького] модернізму», позна-
чений поверненням до краю станіслава Пшибишевського, – чи не завершення 
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короткого хІх століття? авторова увага до віденських проєктів щодо найсхід-
нішого габсбурзького коронного краю дещо маліє після того, як оповідь пере-
ходить у другу половину хІх століття – відтоді ми стежимо здебільшого за фор-
муванням польської ідеї галичини: таке зміщення дослідницького фокусу, оче-
видно, відповідає перенесенню політичної ваги у провінційні центри імперії та 
втраті інтересу до краю у відні. Бідермаєрівську увагу до деталей, притаманну 
для розгляду галицького публічного життя перед 1848 роком, що минуло під 
знаком просвітницьких проєктів реформ, заступає широкий імпресіоністичний 
мазок, коли автор переходить до висвітлення «конституційної» доби, в яку гро-
мадське життя стає надзвичайно багатим, і врешті майже сецесійний песимізм 
від вивчення розкладу габсбурзької галичини в епоху fin-de-siècle.

вулфові вдалося розглянути в єдиному комплексі проблеми літературного 
й мистецького життя та політичної культури. особливе враження справляє 
аналіз убивства намісника адама Потоцького як прояву «театральности полі-
тичного насильства у галичині» (с. 335). водночас це вбивство було важливою 
ланкою в ланцюжку політичних замахів, які призвели до загибелі монархії 
габсбурґів (поряд із замахами на цісареву Єлизавету в 1898 році та Франца 
Фердинанда у 1914 році). Як проникливо зауважує вулф, кулі, що їх випустив 
мирослав січинський, поцілили в саме існування галичини як такої. Із роз-
падом монархії та вибухом польсько-українського збройного конфлікту ві-
денські часописи дійшли невтішного висновку про поразку габсбурзької циві-
лізаційної місії в галичині. насправді колишня австрійська провінція відтоді 
відійшла у сферу фантазії та мітології. однак хоча галичина 1918 року при-
пинила адміністративно-політичне існування, а після другої світової війни – 
зі знищенням євреїв, поділом її території між Польщею і усср та відповідним 
примусовим розселенням поляків і українців – узагалі втратила свій успадко-
ваний від часів габсбурзького правління етнографічний та геополітичний ха-
рактер, на початку ххІ століття «дух галичини був невловним, примарним, 
мітологічним, суперечливим, але все ще дуже живим» (с. 416).

вулф уміло відчитує ідеї й смисли, приховані у широкому колі джерел: 
літературних творах, газетних репортажах, подорожніх записках, листуванні, 
полемічних памфлетах, ботанічних описах, геологічних й антропологічних 
студіях, фольклорних записах тощо. однак прискіпливий критик, звичний до 
аналізу традиційних історичних джерел, мабуть, зробить застереження, що 
окремі висновки побудовано все-таки на припущеннях – хоч гострих і пере-
конливих, але не однозначних. чи сімейні зради в п’єсі Фредра «чоловік і 
дружина» справді відображали непевні політичні лояльності й амбівалентні 
ідентичності галицьких поляків у постнаполеонівську добу (с. 94)? чи від-
носини ванди і северина куземського у відомому романі фон Захера-мазоха 
справді були відголосом феодального пригноблення і класового конфлікту 
(с. 113)? чи маємо якісь підтвердження того, що саме так їх могли бачити й 
сприймати театральна публіка й читачі?

вибагливий читач міг би також навести чимало імен та проблем, які не 
потрапили у поле зору вулфа, але могли би доповнити картину галицького ін-
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телектуального й культурного життя. скажімо, у монографії немає згадок про 
образ галичини як П’ємонту польського й українського національних рухів. 
автор практично не розглядає особистих змін ідентичностей низки польських 
і руських діячів та супутніх трансформацій сприйняття галичини. до речі, 
згадуючи про відносини Франка і грушевського у 1890-х роках, автор бачить 
їхнім результатом появу «ідентичности новочасної україни», хоча, на мій 
погляд, появу такої ідентичности завдячуємо набагато ранішим контактам га-
лицьких народовців і наддніпрянських українофілів пореформової доби. коли 
оповідь переходить у другу половину хІх століття, вулф зосереджується 
насамперед на аналізі текстів, здебільшого залишаючи поза увагою розгляд 
різноманітних культурних практик – повсякденних і святкових – у міських 
пуб лічних просторах кракова та львова, що не меншою мірою відображали 
досвід галицького буття.

описуючи невдалу спробу відомого галицького краєзнавця антонія 
Шнайдера створити енциклопедію галичини у першій половині 1870-х 
років, автор влучно називає його зусилля «неможливим проєктом, що нама-
гався пов’язати всі аспекти провінції в одному цілісному енциклопедичному 
проєкті» (с. 136). написання цілісної інтелектуальної та культурної історії 
галичини віддавна здавалося також зовсім «неможливим проєктом», який, 
однак, виявився під силу ларі вулфу. Його монографія започатковує новий 
відлік галицьких історичних студій, що завдяки їй знову опинилися в центрі 
досліджень над феноменом східної европи.

Ян Феллерер

у своїй великій монографії ларі вулф прагне простежити «інтелекту-
альну історію ідеї галичини» (с. 4). ця ідея, як показує автор у «епілозі з при-
видами», відлунювала ще довго по тому, як завершилося фактичне існування 
галичини в складі габсбурзької монархії (1772–1918). дрогобич у Sklepach 
cynamonowych («цинамонових крамницях», 1934) Бруно Шульца, вигаданий 
Златоград Йозефа рота з Die Kapuzinergruft («крипти капуцинів», 1938), 
Бучач у романі Шмуеля Йосефа аґнона Ore’ah Nata’ Lalun («гість на одну 
ніч», 1938), – усі вони містяться в «галичині після галичини». до вулфового 
переліку можна додати і галицькі романи анджея кушнєвича – як приклад 
подальшого літературного існування провінції вже після другої світової 
війни. Посткомуністичні реалії 1990-х вдихнули нове життя в ідею галичини 
в різних царинах – у політиці, народній ностальгії і, знов-таки, літературі. 
скажімо, в збірці Opowieści galicyjskie («галицькі оповідання», 1995) анджея 
стасюка за місце дії обрано галицькі гірські села низьких Бескидів. міт 
галичини «після галичини» недавно породив низку досліджень із культурної 
пам’яті – як-от статті в збірниках Galicia. A Multicultured Land («галичина. 
Багатокультурний край»), за редакцією криса гана і Павла р. маґочі (Hann 
and Magocsi, 2005), та Wo liegt die Ukraine? («де розташована україна?»), за 
редакцією стефена гьоне та Юстуса ульбрихта (Höhne und Ulbricht, 2009). 
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Значно менше уваги було присвячено ориґінальним ідеям галичини – тому, 
як уявляли цей реґіон в першій інстанції, у період його заснування та фак-
тичного існування. вулфове дослідження заповнює саме цю прогалину. І, 
відразу слід сказати, автор робить це дуже майстерно (що вже зауважили й 
інші рецензенти).

у дев’яти розділах, структурованих за хронологічним принципом, вулф 
розгортає насичену розповідь про те, як уявляли галичину: на самому по-
чатку, після Першого поділу Польщі й аж до розпаду королівства наприкінці 
Першої світової війни. джерельну базу дослідження становлять розмаїті, пе-
реважно вже опубліковані, матеріяли (насамперед і в найбільшій кількості – 
літературні тексти), а також мемуари, подорожні нотатки, статті в пресі, по-
літичні нариси й декларації, листи, енциклопедичні, демографічні та ста-
тистичні праці. Є тут і додаткові відсилання до вираження ідеї галичини в 
інших формах (наприклад, в оперних виставах і театральних постановках, 
пам’ятках, меморіялах і урочистих ушануваннях пам’яті). добірка чудова. 
вулф переконливо визначає ключові тексти і, достеменно знаючи свій 
напрям, провадить читача крізь півтора століття творів – галицьких за те-
матикою і місцем створення. скажімо, вулф має безумовну рацію, ствер-
джуючи, що історію уявлень про галичину слід починати з праці Briefe über 
den itzigen Zustand von Galizien («листи про нинішню ситуацію в галичині», 
1786) Франца краттера, писаної в сам розпал йозефінських намагань під-
корити новоприєднані території через «систематичні просвітницькі перетво-
рення» (с. 20). так само вдалим є вибір так званої Charta Leopoldina («хартії 
леопольдіни», 1790) на роль першого контрдокумента. цей текст, головним 
автором якого є Юзеф максиміліан оссолінський, окреслює лінію захисту 
польської шляхти. належить доповнити вулфів аналіз одним цікавим фактом: 
«хартія» стала прототипом польсько-австрійського компромісу кінця 1860-х 
років, коли визнання іноземного правителя відбулося всупереч принципу 
передання влади. Перший розділ вулфової праці завершується 1809 роком. 
наступних два розділи присвячено добі метерніха. міністр і канцлер усві-
домлював, що перетворення поляків на галичан було однією з найнагаль-
ніших проблем. вулф апелює до творчости александра Фредра, чиї комедії і 
досі не дають літературознавцям спокою через позірну неуважність автора до 
національної тематики, такої важливої для його сучасників (як-от для «трійці 
віщів» польського романтизму). вулфове прочитання Фредра крізь галицьку 
призму зухвале, проте плідне, зокрема в контексті його мемуарів і політичної 
публіцистики, наприклад, тексту O możności i potrzebie założenia banku i 
kolei żelaznej w Galicji («Про можливість і необхідність створення банку та 
залізниці в галичині», 1840). Безсумнівно, Фредро вважав себе польським 
галичанином, аж поки події 1846 року вщент зруйнували ці його переко-
нання. вулф простежує корені тодішнього насильства, пов’язуючи його із 
загальною жорстокістю галицького суспільства в часи кріпацтва. також він 
пише про глибокий вплив тих подій і на відомого прозаїка галицького похо-
дження леопольда фон Захер-мазоха. відштовхуючись від його тексту Graf 
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Donski. Eine galizische Geschichte of 1846 («граф донський. галицька історія 
1846 року», 1858), вулф у четвертому розділі докладно аналізує значення по-
встання проти шляхти, а також різанини, яку поляки влаштували проти по-
ляків. тут він відсилає до таких знакових імен, як алєксандр вєльопольський, 
котрий був автором Lettre d’un gentilhomme polonais sur les massacres de 
Galicie («листа польського шляхтича про різанину в галичині», 1846), та, 
знов-таки, до Фредра, власне, до його листування з альфредом Потоцьким, а 
також тексту Głos do tronu w roku 1846 («слово до трону 1846 року», 1847).

у 5 та 6 розділах ідеться вже про постреволюційну еру та наступні, після 
непевного польсько-австрійського компромісу, десятиліття. І знову вулф дуже 
влучно добирає ілюстративний матеріял. консервативна краківська преса та 
декларація лояльности галицького сейму від 10 грудня 1866 року – як свід-
чення пошуків компромісу. твори важливих єврейських та руських ав-
торів – як приклади конкурентних ідей галичини й дедалі відчутніших внут-
рішніх національних суперечностей (як-от карл-еміль Францоз зі своїми 
подорожніми нарисами Aus Halb-Asien («Із напів-азії», 1876) та новелами 
Die Juden von Barnow («Євреї з Барнова», 1877), а також Іван Франко з по-
вістю «Boa Constrictor», 1878). розшарпане та лихоманкове становище про-
вінції в добу fin-de-siècle диктує вибір джерел у трьох прикінцевих розділах, 
які охоплюють період від 1890-х до розпаду монархії 1918 року. це роз-
маїта, проте цілісна добірка польських, українських, єврейських та австрій-
ських джерел. ось деякі з-поміж них: Wesele («весілля», 1901) станіслава 
виспянського; галицька «ляментація» Івана Франка Unmögliches in dem Lande 
der Unmöglichkeiten («неможливість у країні неможливостей», 1899) та його 
пророча поема «мойсей» (1905); мемуари про галичину воєнного періоду 
семена ан-ського Khurbn Galitsye («руйнація галичини», 1925); подорожні 
нотатки Берти Паппенгайм Zur Lage der jüdischen Bevölkerung in Galizien («до 
становища єврейського населення галичини», 1904); а також патріотична 
стаття гуґо фон гофмансталя Geist der Karpathen («дух карпат», 1915), на-
писана для Neue Freie Presse. цей перелік аж ніяк не вичерпний, та він дає 
адекватне уявлення про цільовий характер вулфової добірки джерел.

автор використовує їх, щоби простежити три провідні теми в ментальній 
конструкції галичини. По-перше, перед габсбурґами та їхньою бюрократією 
постав виклик: їм потрібно було винайти цілісний історичний та географічний 
наратив для своїх новоприєднаних територій біля підніжжя карпатських гір і на 
берегах вісли та дністра. та, що іще важливіше, поляків, як уже було згадано, 
слід було перетворити на лояльних до габсбурґів галичан, не відчужуючи при 
цьому греко-католиків та євреїв. Їхня галицька ідентичність як русинів, «ґа-
ліційців» (Galitzianer) або ж хасидів дедалі більше опонувала конкурентним 
прагненням українського націоналізму та сіонізму. для прикладу, вулф уважає 
Францоза та Франка 1870-х найвагомішими галицькими авторами, з огляду на 
те, «як євреї, русини та поляки поставали в історіях одні одних, фігуруючи в мо-
делях конфлікту та співіснування, керованих галицьким контекстом» (с. 252). 
утім, до кінця століття галичина стала для Франка «країною неможливостей». 
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стомлений безправністю своїх співвітчизників у автономній галичині, він на-
кинувся на поляків, назвавши в статті 1897 року їхнього національного поета 
«поетом зради», а 1903 року піддавши лист міцкевіча Do przyjaciół galicyjskich 
(«до галицьких приятелів», 1832–1833) нищівній історичній критиці. тож ви-
найдення та руйнування лояльних до габсбурґів галицьких ідентичностей є 
однією з провідних тем вулфової книжки.

друга ключова тема – конструювання галичини як проєкту в габсбурзькій 
просвітницькій трансформації. цивілізаторська імперська місія проти-
ставляла себе тому, що вона вважала за провінційну відсталість і бідність, опо-
нуючи внутрішнім суперечностям і небезпечному розташуванню провінції 
на перетині Заходу та сходу. ця тема голосно звучала ще від початків, від 
Йосифа ІІ, і в нових формах повторювалася впродовж усього хІх століття: 
«вся ідеологія галичини – так, як її культивували в добу автономії, – вбачала 
в провінції бастіон не лише проти варварства (якщо дивитися на схід у бік 
росії), а й проти анархії (якщо дивитися на внутрішні суперечності всередині 
провінції)» (с. 374). для вулфа наголошення цієї теми є таким важливим ще 
й тому, що він звертає увагу на суперечливий статус галичини як країни над 
прірвою. І найвиразніше ці внутрішні суперечності дають про себе знати у 
Venus im Pelz («венері в хутрі») Захер-мазоха, де сексуальна насолода по-
ходить із темряви рабства та покори.

Що ж до третьої провідної теми, то з нею в автора цієї рецензії вперше ви-
никли труднощі. вулф надає вирішального значення подіям 1846 року, спира-
ючись на такий аналіз:

[...] Польські селяни фактично скористалися можливістю вбивати бунтівних поль-
ських шляхтичів в ім’я відданости габсбурґам. [...] раптом стало очевидно, що 
ті, кого вважали за «польських» селян західної галичини [...], навряд чи взагалі 
вважали себе за поляків, коли йшлося про обстоювання національного питання. 
І справді, вони були такими ж безжальними, як і уніятські руські селяни східної 
галичини. тож обурення селянського класу землевласницькою шляхтою пере-
важило будь-який проблиск національної солідарности, і покріпачене селянство 
галичини виявилося несподівано «галицьким» – себто цілковито лояльним до 
габсбурзького імператора, хоча це й суперечило окремим національним вимогам, 
що були їм близькі (с. 142).

Із самим цим твердженням усе гаразд. утім, воно мимоволі підштовхує 
до висновку про те, що подальша революція 1848 року блідне проти екстра-
ординарної політичної ситуації та символічности 1846 року. власне, про 1848 
рік вулф, здається, взагалі в книжці не згадує. це правда, що події в галичині 
аж ніяк не можна порівнювати з революцією у відні, Богемії та угорщині. та 
було б цікаво дізнатися, чому вулф не надає жодного значення національно-лі-
беральним мріям Польської національної ради чи офіційно фінансованій опо-
зиційній до неї руській раді.

чіткість у висвітленні теми залежить від адекватности методології. 
вулфова книжка – про мову аж ніяк не менше, ніж про історичний контекст, 
адже великою мірою вона базується на докладному аналізі текстів, поєд-
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наному з несподіваними історичними перехресними відсиланнями. метод 
вулфа спирається на аналогії та контрасти значень – інакше кажучи, на не-
сподіване, але плідне пов’язування текстів і подій. скажімо, в другому розділі 
читач дізнається, що Gazeta Lwowska (офіційна газета, заснована 1811 року) 
проводила в лютому 1812 року конкурс на найкращу сільськогосподарську 
статтю з нагоди дня народження імператора Франца. І це відбувалося тоді, 
коли наполеон готувався до вторгнення в росію. це якнайповніше відоб-
ражає спроби габсбурської бюрократії ізолювати галицьке суспільне життя 
від вагомих поточних европейських справ. у цьому ж розділі є зухвале, але 
плідне зіставлення текстів, яке також добре відображає вулфів метод. автор 
уважає, що непевність була головним настроєм, який поглинув галичину під 
час та після наполеонівських кампаній, коли габсбурґам потрібно було наново 
утвердити своє панування, а підданим провінції – «перепристосуватися» до 
нових правил. крім того, непевність названо головною темою Фредрових ко-
медій 1820-х, а водночас і метерніхового Vortrag [...] an Kaiser Franz über die 
Situation in Galizien («Звіту [...] імператорові Францу про ситуацію в галичині» 
від 1815 року):

метерніхове уявлення про галичан – їхню надмірну чутливість, суперницьку 
ревність і вразливість до підкорення через вигоди і послуги – було незвичайно 
близьким до комічного бачення, що його запропонував Фредро у своїх драмах 
наступних десятиліть. маніпулятивна політична візія політичного діяча та ко-
мічна драматична візія письменника, – передумовою [sic!] і першого, й другого 
були галицькі dramatis personae без чіткого національного характеру, мотивовані 
земними прагненнями й тривогами людського становища (с. 81).

через аналогії вулф також поєднує Фредрів меморандум про деморалі-
зацію та селянську реформу 1844 року й Venus im Pelz Захер-мазоха, котрий як 
дитя галичини пережив соціяльну ерозію та перверзію в добу селянського крі-
пацтва. далі в книжці той-таки позитивістський спосіб мислення виявляється 
в пов’язуванні статистики станіслава Щепановського в дослідженні Nędza 
Galicyi w cyfrach («Бідність галичини в цифрах», 1888) та етнографічних кла-
сифікацій Юліуса Яндаурека (Julius Jandaurek) у тексті Königreich Galizien und 
Lodomerien und das Herzogthum Bukovina («королівство галичина та лодомерія 
і герцоґство Буковина», 1884). останній і найнесподіваніший приклад узято з 
наступного розділу – про галичину доби fin-de-siècle. тут вулф убачає подіб-
ність у тривогах і труднощах на порозі нової ери у двох таких різних авторів, 
як станіслав виспянський та михайло грушевський. для них обох, котрі на-
родилися в 1860-х і повернулися (або ж перебралися) до галичини 1894 року, 
галицький «політичний, етнографічний і природний ландшафт стане куль-
турною платформою для проєктування глибоких історичних фантазій – про 
Польщу, про україну – на політичну уяву прийдешнього хх століття» (с. 287).

вулфів підхід наближається до аналізу дискурсу (disсourse analysis), 
себто до методології, що прагне видобувати повторювані твердження, які 
нав’язують певний порядок сприйняття предмета й розмови про нього. втім, 
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його дослідження не послуговується цим систематично. Звісно ж, це не є не-
доліком вулфа. він визначив за мету написати історію ідеї, а не реконстру-
ювати дискурси. хоча мені й здається, що поняття дискурсу могло би справді 
придатися в дискусії з монографією вулфа. адже дискурси, на відміну від 
ідей, завжди стосуються і влади. І хоча вулф завбачливо представляє ав-
торів у їхньому ретроспективному історичному контексті, перед реципієнтом 
інколи постає запитання, про чию ж ідею галичини він читає і для кого її 
було призначено. де саме в галицькому суспільстві (якщо взагалі таке місце 
десь було) народилася ця ідея і чому вона там процвітала? І якщо вулф є ви-
нятково уважним до найменших нюансів, коли мова про імперські бачення 
галичини, то інші сторони, що також мали власні інтереси, не завжди здобу-
ваються на рівноцінну увагу.

скажімо, на с. 116–119 ідеться про збірник вацлава Залєського Pieśni 
polskie i ruskie ludu galicyjskiego («Польські та руські пісні галицького люду», 
1833). вулф стверджує, що «концепція проєкту Залєського була не суто поль-
ською, а галицькою [...], тож те, що він, зрештою, випустив, було не націо-
нальною колекцією польського фольклору, а провінційним альманахом, що ві-
дображав культурну складність галичини, в комплексі її польських та руських 
аспектів» (с. 117). та Залєський, найпевніше, вважав цю складність внутрішньо 
польською. Як і більшість польських інтелектуалів та аристократів свого часу, 
він уважав руську мову за польський діялект. вулф погоджується з таким ба-
ченням, але при цьому й далі вважає Залєського тим, хто «справді прислу-
жився утвердженню руської як літературної мови» (с. 119). Іван Франко також 
визнав цю книжку «першою ластівкою нашого народного пробудження» (там 
само), але він зробив це значно пізніше, і це твердження справедливе лише 
в ретроспективному сенсі – в тому розумінні, що Залєський та його збірник 
народних пісень однозначно припускали існування галицької ідентичности. 
у ті ж часи, як і для тих читачів, книжка вписувалася радше в напівтаємний 
дискурс польського національного спротиву. такі патріотичні нотки є вже в 
передмові. скажімо, тут сказано, що поезія

«nie mogła się osiąść na polskiej ziemi [...]; naród polski był jej obcym, a ona też na-
rodowi polskiemu obcą została. W tem przekonaniu ów zbiór mój pieśni tak zwanych 
gminnych, wydawał mi się nieocenionym skarbem» («не могла осісти на польській 
землі [...]; польський народ був їй чужий, та й вона залишалася чужа польському 
народові. відтак цей мій збірник пісень, так званих народних, здавався мені нео-
ціненним скарбом»).

також, як зауважує вулф, Залєський транскрибував руські пісні польсько-
латинською абеткою. З огляду ж на те, що все відбувалося лише за рік до так 
званої «руської абеткової війни» 1834 року, для читачів це була безпомилкова 
вказівка на те, що руські пісні слід уважати за польську народну поезію.

По другий приклад я пропоную повернутися до 1846 року, про який 
ідеться на с. 142. вочевидь, саме польській шляхті й габсбурзькій бюрократії 
«раптом стало очевидно, що ті, кого вважали за “польських” селян західної 
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галичини [...], навряд чи взагалі вважали себе за поляків». Проте вже значно 
менш очевидно, для кого ж «покріпачене селянство галичини несподівано ви-
явилося “галицьким”»: лише для панів чи також і для кріпаків? Щоб дізнатися 
про других, довелось би, мабуть, вивчати тогочасні популярні дискурси про 
галичину (у джерелах такого типу, як альманахи, календарі, памфлети). та, як 
уже було сказано, вулф не має на меті розкривати дискурси й давати їх соці-
яльне та політичне обґрунтування. Його мета – досліджувати ідеї та фантазії.

І він робить це ориґінально, з виразним авторським почерком і стилем. 
нетипово для суто наукових праць книжка пропонує цікаво написану роз-
повідь. у цьому може критися небезпека, якщо на догоду гарній історії істо-
ричні події відійдуть на другий план. але у вулфовій книжці таких сумнівних 
моментів майже немає. також вона незвичайно достовірна й уважна до роз-
маїття термінів, назв, імен, датувань та інших пов’язаних із ними фактів. Я 
помітив лише три дрібні помилки. Перша: те, що польський романтичний 
месіянізм не був сподіванням поляків на прихід польського месії (як можна 
зрозуміти зі с. 46). Ішлося радше про віру в те, що польській нації дісталася 
роль месії. друге зауваження стосується вулфового висновку з думки Юзефа 
Шуйського про те, що не-протестантські німецькі поселенці в галичині легко 
злилися з місцевим населенням: «Злиття [Verschmelzung] було, по суті, однією 
з тем йозефінських текстів про галичину і брало початок від подорожніх на-
рисів Франца краттера з 1780 року» (с. 264). у краттера, втім, ужито інший 
термін – «Umschmelzung», як вказує і сам автор на с. 32. І, нарешті, третє зау-
важення: це не зовсім так, що Wesele виспянського закінчується «загадковим 
передчуттям, а спантеличену авдиторію залишають один-на-один із роздумами 
про те, які чудові події можуть от-от статися» (с. 348). насправді п’єса завер-
шується тим, що весільні гості шалено танцюють під мелодії, які награє хохол.

мелодії ж, що їх награє у своїй монографії вулф, безсумнівно, лунко зву-
чатимуть у наступних дослідженнях галичини.

Переклала з англійської Роксоляна Свято

мацей ЯновськиЙ
Край, де не достигають цитрини

у короткий текст неможливо вмістити всі роздуми довкола книжки 
вулфа – довершено написаної, повної широкої ерудиції, неймовірних ін-
терпретаційних ідей, прекрасних цитат («це не той край, де достигають 
цит рини», – писав зі львова хворий метерніх до дружини). дуже сподіваюся, 
що це саме та книжка, яка для багатьох англомовних читачів надовго стане 
еталонним вступом до історії галичини.

Зверну тут увагу лише на декілька моментів:
1. аналізуючи джерела, автор простежує найрозмаїтіші смислові асоціяції 

з поняттям галичини. І в процесі читання виникає запитання: якою мірою ці 
асоціяції стосуються лише галичини? чи відрізняються вони від тих, які були 
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б актуальними щодо будь-яких інших периферійних територій? цивілізаційна 
місія, перетин різних етнічних і суспільних конфліктів, проблеми антисемі-
тизму, усвідомлення власної відсталости й вибір шляхів її подолання – все 
це не суто галицькі проблеми. тож чи існувала якась особлива «галичан-
ськість» (galicyjskość), що вирізняла би цей реґіон із-поміж інших економічно 
відсталих провінцій габсбурзької імперії або й, ширше, всієї центральної та 
східної европи? може, цією «галичанськістю» була певна «штучність» (при-
наймні наприкінці XVIII століття): галичина, попри спроби пов’язати її із се-
редньовічним галичем, не мала такої історично-правової традиції, як-от хоча б 
чеське королівство, моравське князівство, не кажучи вже про угорське коро-
лівство. чи ця «штучність» могла посилювати стан непевности, те таки від-
чуття неможливости зреалізувати поставлені перед собою цивілізаційні цілі, 
на яких так наголошує автор? Із другого боку, чи не ця риса виводила на пе-
редній план саме цивілізаційні цілі? чи в очах габсбурзьких чиновників не пе-
ретворювала вона новоприєднану провінцію на «rasa charta» – чистий листок, 
таку собі пустелю, відкриту для будь-яких реформаторських задумів?

2. автор називає ще одну рису «галичанськости», один із центральних еле-
ментів «ідеї галичини», – проблему анархії та боротьби з нею. це дуже цікавий 
сюжет, про який досі, здається, майже не писали. це один із аспектів тієї-таки 
цивілізаційної місії, про яку йшлося перед цим: «поборення» («розплутування») 
хаосу, надання форми безформній матерії. це одна з метафор, якими послугову-
валися, коли йшлося про цивілізаційну місію щодо варварських земель. автор 
відсилає тут і до краківської історичної школи, для якої анархія була однією з 
центральних категорій, і до «ендецької» публіцистики початку хх століття, в 
якій український національний рух поставав уособленням загрозливого для ци-
вілізації анархізму. таке бачення цивілізаційної місії – як нескінченної битви з 
хаосом – здається мені дуже вагомим і вартим подальших досліджень.

3. Іще однією галицькою особливістю, на авторову думку, є переко-
нання, що галичину неможливо остаточно цивілізувати. Повністю «цивілі-
зована» галичина вже не могла би бути об’єктом цивілізаційної місії, тож її 
існування в межах габсбурзької монархії втратило би підстави. І це ще одне 
дуже слушне зауваження, яке створює широкі інтерпретаційні можливості для 
аналізу найрозмаїтіших творів культури, а також дає змогу зрозуміти, чому 
образ галичини в очах відня так мало змінився за період від кінця XVIII до 
початку XX століття. крім того, це може допомогти (хоч я і не маю остаточної 
певности) зрозуміти особливу самоіронічну атмосферу творів галицької 
культури: від Teki Stańczyka1 до кабаре Zielony Balonik2.

1 Teka Stańczyka («Портфель станьчика») – політичний памфлет 1869 року, надрукований у 
часописі Przegląd Polski і написаний у формі серії листів від різних осіб, що їх нібито зібрав 
станьчик (насправді – вигаданий персонаж). авторами памфлету були Юзеф Шуйський, 
станіслав тарновський, людвік водзіцький та станіслав козьмян. (Прим. перекладачки.)
2 Zielony Balonik («Зелена кулька») – назва літературного кабаре в кракові, заснованого 
письменниками та митцями, що активно функціонувало впродовж 1905–1912 років. 
Поодинокі вистави відбувалися до 1915 року. (Прим. перекладачки.)
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4. Проблема «цивілізування» галичини спонукає нас не лише проаналі-
зувати поведінку віденських еліт, а й оцінити дії польських еліт, що керували 
галичиною. традиційно в польській історіографії (а тим паче в українській) 
ця оцінка не була аж надто захопленою. найчастіше вважалося, що консерва-
тивні еліти не скористалися шансом для модернізації (яким, мовляв, була га-
лицька автономія), дбаючи лише про збереження власної влади та свої групові 
впливи. досить подібною, хоч і гострішою, була оцінка галицьких керівних кіл 
із боку віденських лібералів із Neue Freie Presse. І, здається (хоча про це ніде 
й не сказано прямо), автор поділяє їхню оцінку. великою мірою я теж із нею 
погоджуюся, хоча й раджу не забувати про різні пом’якшувальні обставини. 
насамперед я звернув би увагу на різне розуміння національного питання з 
боку краківських консерваторів та нових польських націоналістів, представ-
лених «національною демократією» (Narodowa Demokracja). це та відмін-
ність, про яку автор, здається, забуває. краківські консерватори, прагнучи збе-
регти польське домінування, були, втім, відкриті до пошуку різних компро-
місів із українцями (про що свідчать, зокрема, деякі листи Юзефа Шуйського 
або – чи то пак насамперед – діяльність міхала Бобринського як намісника 
галичини).

також я звернув би увагу на інтелектуальний доробок краківської істо-
ричної школи. це не була, як можна зробити висновок із праці, лише спроба 
леґітимізувати польський консервативний устрій у галичині. також це була – 
ніби й загальновідомий факт, але не зашкодить його повторити – одна з най-
серйозніших у польській інтелектуальній історії спроб переоцінки історичної 
традиції, а саме – критичного погляду на дії власної нації. цей інтелекту-
альний доробок, звісно, не перекриває всіх вад у діях консерваторів при владі, 
а насамперед їхньої діяльности напоказ (намагань представити відсталу й роз-
шарпану конфліктами галичину як стабільний край, що перебуває на шляху 
спокійного розвитку). крім того, я наполягав би (хоч, може, мої особисті 
симпатії до краківської історичної школи і роблять мене необ’єктивним) на 
більшому нюансуванні в оцінці дій краківських консерваторів.

5. варто обговорити ще одне загальне питання. Ідеться про те, чи всі роз-
маїті висловлювання про «край» чи «вітчизну» можна вважати такими, що 
стосуються галичини. автор же схильний уважати їх усі за доказ витворення 
специфічної галицької ідентичности. великою мірою він має рацію. Проте 
це не однозначна проблема, що потребує додаткової уваги. в польських іс-
торико-літературних дослідженнях часто з’являється поняття «езопової 
мови». це всі ті алюзії, недомовлення й символи, до яких вдавалися автори 
хІх століття, пишучи про національні питання. досліджувати таку мову не-
ймовірно важко, бо для того, щоб це дослідження було успішним, потрібно 
реконструювати своєрідну «комунікаційну спільноту», що об’єднувала пись-
менника й читача. ми повинні знати, як сприймали текст, аби, з одного боку, 
не пройти повз якусь алюзію чи натяк, що був очевидним для реципієнта, а 
з другого – не дошукуватися алюзій там, де їх немає. методична рефлексія 
над викриттям елементів такої езопової мови в аналізованих текстах була би 
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вагомим доповненням до самого дослідження. За успішний приклад такого 
аналізу може правити переконливе співвіднесення окремих мотивів комедії 
александра Фредра «довічне ув’язнення» («Dożywocie») з політичною си-
туацією галичини часів метерніха. думаю, ставити питання про можли-
вість таких апелювань і співвіднесень варто й у випадку інших аналізованих 
текстів.

ось ті моменти (не всі, а лише декілька з багатьох), на яких можна було би 
зосередитися в розмові про цю чудову книжку. Як я вже згадував, мій подив 
викликали ерудиція автора, його інтерпретаторський хист і літературний 
талант. окремо слід звернути увагу на вибір тематики, а також на її тракту-
вання. Здавалося б, ця тема «висіла в повітрі», однак досі ніхто нею не ско-
ристався. І тим голосніше «браво» належиться ларі вулфові. друге – це трак-
тування теми. адже, всупереч назві, це не «традиційна» історія ідеї. у кла-
сичній «Ideengeschichte» більше йшлося би про політичні ідеї, пов’язані з 
галичиною, а відтак і про всі польські, а згодом і українські ідеї галичини 
як основу польського або ж українського руху за незалежність. Підзаголовок 
книжки – «історія та фантазії» – більш ніж точно передає її зміст. І це звер-
нення уваги на «фантазії» є величезною перевагою дослідження, бо ж вулфова 
книжка ставить перед собою складніше й амбітніше завдання, ніж історія ідеї 
в класичному розумінні. це завдання, що вимагає більшого дослідницького 
хисту. це книжка про уявлення, фантазми, асоціяції – про щось, що дуже 
важко вловити, але що насправді існує і впливає на цілком конкретні рішення 
політиків, державних службовців або творців культури. таких книжок існує 
зовсім небагато, адже вони вимагають дуже уважного, поглибленого вивчення 
джерел. вони пропонують інтерпретацію, що може бути дискусійною, але 
ціну варто заплатити. усім, хто цікавиться проблематикою історії галичини 
(як загалом, так і якимось окремим її фраґментом), слід знати й пам’ятати 
про книжку вулфа, адже вона допоможе «поставити» галичину в ширшу 
перспективу. Ширшу і географічно, і насамперед проблемно, підказуючи, як 
можна дивитися на ідею галичини крізь призму найрозмаїтіших культурних 
явищ, що їх історики зазвичай легковажно оминають увагою.

Переклала з польської Роксоляна Свято

ларі вулФ
Як важливо бути провінціялом:  

переосмислення Галичини

для мене велика честь, що «україна модерна» присвятила моїй книзі цей 
симпозіюм, і я глибоко вдячний дописувачам за уважне прочитання праці, а 
також за різноманітні та глибокі коментарі, що дали мені багато поживи для 
роздумів. Я сподівався, що «Ідея галичини» стане стимулом не лише для 
подальших дискусій про галичину, але й для дещо інакших дискусій про 
галичину: дискусій в дусі німецької історії понять, що займуться критичним 
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