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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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аналізом того, що насправді означав термін «галичина» в різні періоди історії; 
обговорень галицьких інтелектуалів та ідей, яким вони присвячували увагу у 
своєму галицькому контексті; дискусій щодо ролі провінції та поняття «про-
вінційности», що критично переосмислять значення «провінційного» в су-
часній европі, наше розуміння стосунку між провінцією та імперією; дискусії 
щодо провінційних сил, що перетинатимуться із нашим уявленням про пе-
реважання національних сил у модерній габсбурзькій монархії, ускладнюва-
тимуть його і підважуватимуть. дописувачі до цього симпозіюму надзвичайно 
глибоко осмислили тему і допомогли мені зрозуміти значення (а може, й обме-
ження) власної праці у контексті дослідницьких пріоритетів та найважливіших 
поглядів істориків, що займаються цим реґіоном.

мацей Яновський одразу ставить важливе запитання: у чому саме полягає 
специфічність галичини? Яновський відсилає до саркастичного коментаря 
метерніха щодо галичини, що його я цитую у своїй книзі: галичина – не та 
земля, де ростуть лимонні дерева. однак, звісно, можна було би вказати і на 
те, що галичина не єдина земля, де не ростуть лимонні дерева. Її провінційну 
специфічність довелось би відобразити за допомогою певної математичної ді-
яграми, що зображувала б перетин володінь габсбурзької монархії, колишньої 
речі Посполитої, земель середньовічної русі, населення ашкеназьких євреїв, 
що всі значною мірою перетиналися з територією галичини.

найспецифічнішим у ґенеруванні ідеї галичини мені здається її надзви-
чайно раптове виникнення у 1772 році – що більш-менш збігається з про-
цесом, який я назвав винайденням східної европи. отож на ідеологію габс-
бурзького правління у цій новісінькій провінції глибокий вплив від самого по-
чатку справляла низка ідей, що у той час починали визначати весь гаданий 
реґіон східної европи. остап середа особливо вказує на це у своєму дописі, 
зауважуючи, що, за моєю інтерпретацією, ідею галичини сформувала про-
світницька ідея східної европи. ця інтерпретація й справді від самого по-
чатку була надзвичайно важлива для мого проєкту. відтоді як я написав книгу 
«винайдення східної европи» (що вийшла друком майже двадцять років 
тому, 1994 року), я намагався застосувати те, чого навчився під час попередніх 
досліджень, до розуміння галичини, що, як на мене, була одним із винаходів, 
таким собі творчим експериментом із геополітичних перегрупувань, що його 
на території східної европи заохотив дух Просвітництва.

середа згадує і антонія Шнайдера, автора «неможливого проєкту» ство-
рення в XIX столітті енциклопедії галичини, що в багатьох томах і за абеткою 
містила би всю можливу інформацію про реґіон. Шнайдер тішився підтримкою 
осолінеуму та галицького сейму у львові, однак не зміг довести весь проєкт 
до ладу. 1880 року, видавши другий том, що стосувався тем на літеру «Б», він 
застрелився. середа зауважує, що написання культурної та інтелектуальної 
історії теж може здатися «неможливим проєктом»; безперечно, за десяти-
ліття, присвячене праці над книжкою, я мав миті розчарування. Зрештою, мені 
вдалося завершити книжку, зосередившись безпосередньо на питанні назви: 
я спробував узяти «галичину» в лапки й запитати, що це слово означало 
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для численних інтелектуалів та культурних діячів, що в різний час вживали 
його й думали про галичину? можливо, це почасти пояснює, чому адамові 
кожуховському здалося, що книга сповнена повторів: у певному сенсі, вся 
праця є інтелектуальною історією одного-єдиного терміна та ідеї, тож мені 
довелося знову й знов повертатися до однієї й тієї ж проблеми – що означала 
галичина у різні миті, у різних місцях, для різних осіб? середа вказує на те, 
що це слово завжди мало множинні значення, а мені здавалося, що ці мно-
жинні значення були достатньо багатими та складними, щоб виправдати напи-
сання книги, присвяченої цій єдиній ідеї.

дописувачі вказували на багато інших корисних та цікавих тем і під-
ходів, що можуть збагатити і поглибити нашу дискусію про галичину. 
середа нагадує про важливість розгляду колективних ідентичностей. Патрис 
дабровські радить робити більший наголос на поглядах людей із сільської 
місцевости і звертати більшу увагу на значення конституційної політики в 
другій половині XIX століття. кожуховський говорить про важливість додати 
дискусію про «воєнну юстицію», що її габсбурзькі владці застосували проти 
українського населення під час Першої світової війни. Ян Феллерер нагадує, 
що я вельми зосередився на 1846 році, але мав би присвятити більше уваги 
1848-му. Яновський пропонує думку, що, пишучи про істориків краківської 
історичної школи, я присвятив недостатньо уваги тонкощам їхньої історичної 
праці і водночас дещо надмірно наголосив ідеологічну близькість цих осіб до 
краківських консерваторів.

усе це – важливі складники історичної проблеми галичини; мені прикро, 
що у своїй книзі я не міг приділити їм належної уваги, хоча добре розумію, що 
низка дописувачів симпозіюму могли би висвітлити ці теми краще за мене. на 
своє виправдання дозволю собі хіба що повернутися до прикладу Шнайдера 
і вказати на власне побоювання: якби я вмістив у книжку забагато всього, то 
ризикував би написати щось, що більше скидалось би на енциклопедію, ніж 
на монографію. Завершивши книжку, я усвідомлював, як багато не спромігся у 
неї вмістити; але усвідомлював також і те, як складно було представити склад-
ність галичини і водночас залишатися зосередженим на головних питаннях, 
що їх я собі поставив. І нарешті, на думку кожуховського, я занедбав питання 
гумору в галицькій історії, а отже, недооцінив невилучний чинник галицької 
чутливости. мені дуже прикро через це, хоча я сподівався, що книга, яка при-
ділила увагу дотепові і Фредра, і Боя, і навіть Білі вайлдера, не створила би 
враження праці, цілком позбавленої гумору.

Яновський запитує, чи не є загальний погляд моєї книги до певної міри по-
глядом і віденської Neue Freie Presse, тобто гадано «цивілізованим» поглядом 
столичного лібералізму в спогляданні «відсталої» східної провінції. мабуть, це 
питання можна переформулювати й так: «чи мав би погляд американського на-
уковця-ліберала свідомо критично ставитися до власних припущень в осмис-
ленні “галицьких” питань?» Звісно, і перевагою, і недоліком цього американ-
ського науковця буде те, що на европейську історію він дивиться з-поза ши-
рокого океану. так само і перевагою, і недоліком для всіх ліберальних істориків 
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в америці та в европі буде те, що вони змушені намагатися зрозуміти нелі-
беральні явища історичного минулого. Якби мені довелося критично оцінити 
власне бачення, я сказав би, що намагаюся триматися на відстані від погляду лі-
берального столичного відня, який (як я, здається, зазначав у книжці) був сно-
бістським, безцеремонним, доброчесним і зарозумілим, особ ливо ж у своєму 
зверхньому ставленні до галичини. Під певним оглядом, мене більше вабив 
погляд консервативного краківського Часу, особливо тому, що його редактори 
ставилися до галичини настільки серйозно, а сам я дуже детально і протягом 
декількох десятиліть описував та аналізував їхні позиції. однак і тут я вважаю, 
що мені вдалося дотриматися аналітичної дистанції. насправді, як спосте-
режливо зауважила дабровські, постава польських галицьких консерваторів 
наприкінці XIX століття була переосмисленням думок віденських лібералів, 
але цього разу спроєктованим безпосередньо з кракова на східну галичину, 
під виглядом внутрішнього «галицького орієнталізму».

одна з методологічних проблем із інтелектуальною історією полягає в 
тому, що історик, який нею займається, мусить намагатися зрозуміти праці, 
цінності, бачення тих, кого досліджує, настільки глибоко, аби могти частково 
передати це розуміння читачам; дати їм усвідомити спосіб мислення тих, про 
кого він пише, – чи то віденських лібералів, чи краківських консерваторів. 
Інтелектуальна історія вимагає певної близькости. водночас, звісно, історик 
повинен не втратити здатність зберігати свою наукову, аналітичну дистанцію. 
для мене двома такими суб’єктами дослідження, попри їхню несхожість 
один на одного, стали александер Фредро та леопольд фон Захер-мазох. 
саме їх я найприскіпливіше досліджував, над розумінням саме їхнього мис-
лення я тяжко працював, і саме вони стали мені дуже близькі, перш ніж я 
врешті закінчив дослідження. у книжці я стверджую, що вони обоє (дуже по-
різному) були представниками галицькости і що обоє були постатями, котрих 
було би непросто глибоко зрозуміти американському історикові, який живе у 
ххІ столітті.

моє трактування Фредра прокоментувала низка учасників симпозіюму. 
мені це лестить, оскільки моя праця над Фредром – читання, переклад, 
інтерпретація, намагання зрозуміти – була дуже важкою. Феллерер зауважує 
«сміливість» мого прочитання Фредра; мушу визнати, що інтерпретування 
цієї постати здавалося мені справою, яка вимагала певної відваги й ризику – 
зрештою, я не критик драматургії, польська мова мені не рідна, а Фредро – 
непростий письменник. середа звертає увагу на моє прочитання «чоловіка 
і дружини», а Яновський – на прочитання «довічного ув’язнення». обидва 
роблять це в термінах галицької провінційности. Звісно, таке прочитання 
залежить від припущення, що, у певному сенсі, галичина була для Фредра 
чимось вагомим – і саме цьому арґументові я присвятив значну частину 
книжки.

Феллерер пише, що у моєму потрактуванні Залєського (а кожуховський – 
що у потрактуванні Фредра) я міг переоцінити значення галицького елементу 
їхньої ідентичности. кожуховський розвиває цю думку, кажучи, що галицька 
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ідентичність була чимось «розмитим» – радше «кольором» чи «смаком», 
аніж глибшою національною ідентичністю. Я дозволив би собі розвинути 
цю думку ще на крок уперед і ствердити, що розмитими є всі ідентичності – 
релігійні, національні, провінційні чи імперські – і що всі вони неминуче пе-
ретинаються. Я не маю на думці ствердити, що Фредро (чи, зрештою, будь-хто 
інший) є «лише галичанином» (цитую кожуховського), але підтримую думку, 
що протягом значної частини XIX століття галицька ідентичність була так 
само важлива, як і національна ідентичність – хоча, звісно, їх важко було б 
відділити одна від одної.

кожуховський пише, що «галицьку ідентичність втілювали люди, що 
мали певну національність (бо, зрештою, саме такою є природа провін-
ційних ідентичностей)». та мені цікаво, чи можна було би повернути цю 
формулу навспак – особливо у стосунку до першої половини XIX століття – 
і сказати, що провінційна ідентичність насправді передувала національній; 
що національність еволюціонувала із рамок, встановлених провінційними 
настроями. Я радше погоджуюся із сучасною школою в історичній думці, за 
якою ми, можливо, дещо переоцінили значення національних ідентичностей у 
габсбурзькій монархії; за якою національна ідентичність у певний час могла 
мати опосередковане значення, але існували інші форми ідентичности, які 
теж суттєво впливали на те, як люди сприймали власний світ і самих себе. 
Я не хотів ствердити, як натякає кожуховський, що «сексапільність мерилін 
монро є, зокрема, й галицьким феноменом». Я лише хотів сказати, що зі 
своєї перспективи Білі вайлдер як режисер монро міг уявити її в галицькому 
контексті, попри те, що на 1959 рік – рік, коли вайлдер зняв фільм «у джазі 
лише дівчата» з монро у головній ролі – галичини давно не існувало, а сам 
вайлдер, безперечно, мав низку інших ідентичностей, що посідали важливіше 
місце в його уяві.

у випадку з Фредром, кажучи, що, серед іншого, він був і галичанином, 
я, безперечно, не мав на меті применшити його польськість або його статус 
одного з найвеличніших модерних польських драматургів. насправді я не 
збирався сам його судити – лише намагався зрозуміти, чому його сучасник 
северин Ґощинський 1835 року засудив його за «ненаціональність» (маючи 
на увазі, що Фредро був недостатнім поляком як на стандарти тогочасних 
польських національних почуттів). мені здавалося, що частково це пояс-
нювали його галицькі симпатії, а згодом мені спало на думку, що можна про-
довжити цю логіку і спробувати інтерпретувати деякі Фредрові комедії з 
галицької перспективи (під певним оглядом це надає цікавішу інтерпретацію, 
аніж польська національна). Я схарактеризував Фредрів меморандум 1846 
року як «галицький», оскільки зіставляв його з листом вєлопольського від 
1846 року – документом безперечно більш виразно «польським». Я не зби-
рався ставити під сумнів становище Фредра в пантеоні польської літератури, 
а натомість хотів запропонувати думку, що галицькі обставини могли мати 
власний вплив на його літературні та політичні погляди. можливо, галицькі 
обставини його формування ускладнюють його польськість, але, безперечно, 
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в жоден спосіб ретроспективно не применшують її історичного значення. 
вони також не применшують українськости його внука, великого церковника 
андрея Шептицького.

Пишучи про характер габсбурзької австрії в романі «людина без влас-
тивостей», роберт музиль запропонував цікаву формулу для розуміння ха-
рактеру й ідентичности:

Бо мешканець країни має принаймні дев’ять характерів: фаховий, національний, 
громадянський, класовий, географічний, статевий, свідомий, несвідомий і, 
можливо, навіть іще й приватний; усі ці характери він поєднує в собі, але вони 
його розмивають, і, зрештою, він – ніщо, крім невеликого каналу, що його проми-
вають усі ці потічки, що вливаються в нього і знову виливаються, аби долучитися 
до інших потічків, що заповнюють інший канал. відтак кожен мешканець землі 
має ще й десятий характер – не більше й не менше, аніж пасивну ілюзію незапов-
нених просторів; вона дозволяє особі все, за єдиним винятком: ця особа не може 
серйозно сприймати те, що роблять принаймні дев’ять інших її характерів і що з 
ними відбувається...

цей відомий уривок часто аналізують і обговорюють, та мене він цікавив 
у світлі моїх досліджень галичини; оскільки мені здавалося можливим уявити 
галицький характер одним потічком, що у поєднанні з іншими потічками ха-
рактеру (зокрема, з національним характером) визначає населення провінції. 
Якби я мав дати ім’я цьому таємничому десятому характерові, спираючись на 
власні дослідження ідеї галичини, то запропонував би назвати цей десятий ха-
рактер «фантазією» – оскільки на мене в процесі формування того, що означає 
галицькість у модерній европейській історії, справила сильне враження сила 
фантазії та винахідливої саморепрезентації.

коли 2010 року вийшла «Ідея галичини», мені до рук потрапила інша 
книжка, що побачила світ того ж року у Франції і котру я волів би переглянути 
раніше: La Galicie au temps des Habsbourg, за редакцією жака лє ридера та 
гайнца рашеля. ця збірка есеїв пропонує низку захопливих ідей та підходів до 
історичного та культурного розуміння галичини у виконанні виняткових на-
уковців, і хоча я не мав нагоди прочитати її перед виданням власної книжки, 
мене дуже вразила кількість новаційних досліджень на тему галичини, що 
велися в усій европі та америці. вдумливі коментарі дописувачів нинішнього 
числа «україни модерної» у відповідь на мою книгу будять у мені радість і 
сподівання щодо можливостей дослідження теми галичини та її значень у 
майбутньому.

Переклав з англійської Павло Грицак
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