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Колись, на початку 1990-х років, я 
почала дослідження в Центральному 
державному історичному архіві у 
Львові, і якось у фонді Андрея Шеп-
тицького до рук мені потрапив згор-
ток непропаґінованих сіруватих ар-
кушів. Виявилося, що то листи до 
митрополита від Вільгельма фон 
Габсбурґа. Так я відкрила для себе 
дуже цікаву історичну постать, про 
яку тоді в Україні ще не було науко-
вих публікацій, і яка тепер відома нам 
і з ґрунтовних розвідок, і з газетних і 
журнальних статтей також за прибра-
ним ім’ям – Василь Вишиваний.

Так само прибраною – але послі-
довною – була і його українськість:  
він був вірним їй усе своє життя, і 
саме через це скінчилося воно в нуж-
денному шпиталі сталінської тюрми 
у Києві. Українство стало найтрив-
кішою точкою відліку його бурхли-
вого способу життя, що перейшло у 
вирі політичних змін і любовних за-
хоплень. Прибрана ідентичність ста-
ла рушієм найсміливіших і найактив-
ніших дій Вільгельма Габсбурґа, не 
давши йому прожити в солодкому си-
баритстві та вічному пошуку задово-
лень.

Важливим набутком для україн-
ської справи – і послідовним переко-
нанням, аж ніяк не примхою молодо-
го аристократа – вважав його погля-
ди Андрей Шептицький, а Вільгельм 
Габсбурґ в одному з листів (26 квіт-
ня 1918 року) запевняв митрополи-
та у любові до українства і в тому, що 
«має на серці добробут нашого сміли-
вого народу». Надзвичайно прихиль-
но згадував про Вільгельма-Василя 
о. Йосафат Жан – франкомовний ка-
надець, що під впливом митропо-
лита Шептицького став василіяни-
ном, греко-католицьким священиком 
і полум’яним українським і галиць-
ким патріотом. У спогадах, що збе-
рігаються в Архіві Головної упра-
ви Чину св. Василія Великого у Римі, 
він зворушено розповідає про те, як 
1920 року Вільгельм, не маючи осо-
бливих матеріяльних статків, віддав 
власні коштовні нагороди, щоби до-
стойно оздобити мощі Св. Йософата.

На кінець XIX – початок XX сто-
ліття не бракувало осіб, що стали бу-
дівничими української культури та на-
уки, українського політикуму та дер-
жавности й української спільноти 
загалом, вийшовши за межі культур-
них, політичних і релігійних лояль-
ностей своїх родин. На Вільгельма 
Габсбурґа безперечно у цьому ке-
рунку впливав митрополит Андрей 
Шептицький, який пережив болючий 
розрив із польською культурою, що 
була основою його виховання та на-
вчання, з польським політичним кон-
сервативним середовищем, ідеали 
високого патріотизму якого плекали 
родини Фредрів і Шептицьких, із ла-
тинським обрядом, що був для нього 
джерелом релігійно-естетичних пере-
живань. Прибрання української іден-

тичности в Шептицького та в архи-
князя Вільгельма мало відмінні ру-
шії, але спонукою до цього кроку 
стала привабливість української ідеї, 
ідеї створення на Сході Европи укра-
їнської державности, котра поділяла б 
західні цінності й ідеали.

Постать Вільгельма Габсбурґа, ма-
ловідома і в Україні, і за її межами, 

привернула увагу знаного та досвідче-
ного дослідника історії Центрально-
Східної Европи професора Тимоті 
Снайдера. Вивчаючи та презентуючи 
життєвий шлях архикнязя Вільгельма 
фон Габсбурґа, проф. Снайдер заста-
новлюється над багатьма важливими 
сторінками історії України XX століт-
тя. Українська історія, вдало вплетена 
у загальноевропейський історичний 
наратив, стає головним контекстом, а 
українське націо- та державотворен-
ня вияснюється загальноісторични-
ми закономірностями. Поряд із цим, 
історія України не є предметом до-
слідження, а радше тлом, контекстом, 
який, щоправда, в деяких розділах ві-
діграє вирішальну роль у житті голов-
ного героя.

Для написання біографічної пра-
ці «Червоний принц. Таємні жит-
тя Габсбурзького архикнязя» проф. 
Снайдер дослідив величезний пласт 
архівних документів, тогочасної пе-
ріодики та відповідної літератури. 
Розшукуючи матеріяли, автор опра-
цював 20 архівних збірок різних кра-

їн. За кожним рядком стоять архів-
ні файли і томи спеціяльних дослі-
джень – навіть якщо він може правити 
за взірець художнього письма (напе-
ред скажу, що неодмінний майбутній 
український переклад Снайдерової 
книжки має стати для українського 
читача приємним досвідом занурення 
у жанр і стиль).

Кожному розділові чи пак кожному 
виміру життя австрійського архикнязя 
автор підібрав якусь барву. Прологом 
до життєпису є широка експозиція іс-
торії Центральної та Східної Европи, 
а перший розділ «золотий» насвіт-
лює важливі моменти з історії динас-
тії Габсбурґів. Останній розділ, «по-
маранчевий», стосується сьогодніш-
ньої України та Европейського Союзу. 
Отож, розширюючи хронологічні рам-
ки книжки за межі життя Вільгельма 
Габсбурґа (1895–1947), автор намага-
ється дати його життю історичну пер-
спективу, показати, як історія розста-
вила свої вирішальні акценти.

Найважливішим теоретичним  
під ґрунтям, котре застосовує 
проф. Снай дер, є дослідження наці-
отворчих процесів у Центральній і 
Центрально-Схід ній Европі: криста-
лізація на ціо нальних ідентичностей, 
постання  мо дер них національних ру-
хів і націо нальних держав у другій 
половині XIX – на початку XX століт-
тя. Адже саме націоналізм став голо-
вним руйнівником Австро-Угорської 

імперії, а династія Габсбурґів зазна-
ла поразки у боротьбі з національни-
ми рухами підлеглих народів. Дехто 
з монаршої родини спробував під-
корити цю течію, ставши на чолі но-
воповсталих рухів задля збережен-
ня в якійсь формі династичної унії. 
Вільгельмів батько Стефан Габсбурґ 
вивчив польську мову та культуру і 
змалечку навчав цього своїх шесте-
ро дітей, уважаючи для своєї родини 
цілком реальною перспективою за-
снувати польську монархічну лінію 
Габсбурґів. Автор дуже цікаво описує 
дитячі роки Вільгельма, його навчан-
ня та виховання, з урахуванням цьо-
го національного компонента*. Саме 
через ці польські проєкти Стефана 
Габсбурґа його родина покинула со-
нячне Середземномор’я і переселила-
ся в Галичину, у Живець.

Треба зазначити, що Тимоті 
Снайдер має неабияке розуміння й 
відчуття мінливости, а часто й си-
туативности національних ідентич-
ностей у їх постійній узаємній конф-
ронтації, що стала характерною ри-
сою новітньої історії значної частки 
колишньої Австро-Угорської імперії 
та українсько-польсько-білоруського 
пограниччя. Вибирав собі націо-
нальну ідентичність і дехто з родини 
Габсбурґів: наприклад, батько та бра-
ти й сестри Вільгельма свідомо ви-
брали польськість і віддано стали на 
службу молодій польській держав-
ності; згодом старший Вільгельмів 
брат Альбрехт, не захотівши зректи-
ся своєї польської національности, не 
один рік проведе у ґестапівських тюр-
мах. Вибір юного Вільгельма був для 
родини несподіванкою і викликав за-
перечення. Сімнадцятилітній архи-
князь, начитавшись романів Генрика 
Сінкевіча, вирішив сам познайоми-
тись ближче з українцями і потай 
рушив потягом (другим класом) до 
Ворохти, а звідти пішки – гуцульськи-
ми Карпатами [с. 67]. Так Вільгельм 
знайшов свій народ і свій край. Від 
цього юнацького захоплення почало-
ся серйозне зацікавлення українським 
питанням, значення котрого для май-
бутнього імперії починали розуміти у 
Відні.

Напередодні та в роки Першої сві-
тової війни українське питання набу-
ло гостроти для обидвох втягнених у 
війну імперій/династій – Габсбурґів і 
Романових. На  поверхню виринули 
найрізноманітніші плани та проєкти 
щодо українських земель по обидва 
боки кордону. Віденський уряд до-
зволив українцям сформувати, впер-
ше в новітній історії, свої збройні за-
гони. Українські політики хотіли, щоб 
українських січових стрільців очолив 
граф Станіслав Шептицький, брат ми-
трополита, полковник генерального 
штабу Цісарсько-королівської армії. 
Одначе той пропозицію відхилив.

Вільгельма Габсбурґа, випускника 
військової академії (закінчив її у бе-
резні 1915 року), за його власним ба-
жанням прикомандирували до укра-
їнської сотні. Молодий офіцер про-
сив називати його «Василем», вдяг 
під офіцерський однострій вишива-
ну сорочку, а своїм стрільцям почепив 

Трагічна біографія у веселкових тонах

*  Читачі «Критики» мали змогу довіда-
тися про це зі статті Тимоті Снайдера 
«Українське життя австрійського архи-
князя» в ч. 6 за 2008 рік. – Ред.

Вільгельм фон Габсбурґ із митрополитом Андреєм Шептицьким (Львів, 1917)
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синьо-жовті кокарди. Через його над-
звичайно зичливе ставлення до своїх 
вояків, серед яких багато хто був се-
лянського роду, і через маніфестацію 
українських симпатій польські офі-
цери прозвали Вільгельма «черво-
ним принцом». Прізвисько пасувало 
ще й тому, що Вільгельм не прихову-
вав певних квазісоціялістичних упо-
добань.

«Український Габсбурґ» досить 
скоро перейшов стадію етнографічно-
го замилування Україною/Галичиною 
та почав робити конкретні кроки в по-
літичній площині, і тут його зацікав-
лення збіглися з інтересами консер-
вативних українських політиків, що 
прагнули окремої адміністративної 
одиниці для галицьких українців. Для 
цієї мети Вільгельм якнайкраще нада-
вався, і для цього він сам був готовий 
використовувати всі можливі зв’язки 
та впливи при дворі. Але події на 
фронтах війни розвивалися скоріше, 
ніж політичні плани як Вільгельма 
Габсбурґа, так і українських політич-
них діячів.

Утім, короткий час у 1917 році ви-
давалося, що Вільгельмові плани очо-
лити українську державну одиницю 
можуть зреалізуватися. Влітку, розка-
зує Снайдер, Вільгельм супроводжу-
вав імператора Карла у його подоро-
жі Східною Галичиною, а 10 верес-
ня за спеціяльним наказом імператора 
і від імені імператорського дому ві-
тав на Львівському вокзалі митропо-
лита Андрея Шептицького, що по-
вернувся з російського заслання. Ця 

їхня перша зустріч започаткувала 
приязні стосунки й активне, з довір-
ливим обговоренням важливих по-
літичних і релігійних питань, листу-
вання. Снайдер слушно називає ми-
трополита Шептицького «ментором» 
Вільгельма. Схоже, митрополит ува-
жав, що конституційна монархія є чи 
не найкращим майбутнім для цілої 
України, і також убачав потребу в ре-
лігійному об’єднанні всіх українців 
під покровом Католицької церкви у 
східному обряді. Ці ідеї та плани мо-
жуть нині видаватися нам анахроніч-
ними чи навіть утопічними. Однак, на 
той час багато впливових політиків не 
відкидало такого розвитку подій, тому 
й ідеї Шептицького мали широку під-
тримку в Апостольській столиці, а ді-
яльність Вільгельма Габсбурґа впису-
валася в плани реорганізації Австро-
Угорської імперії, що їх підтримували 
папа Бенедикт XV і консервативні 
кола Великої Британії та Франції.

Історія рушила у непередбачени-
ий бік, перетворивши Вільгельма-
Василя з принца на якщо не бідака, то 
людину без батьківщини, без родини, 
без стабільного статку, без професії 
й заняття і навіть без такого необхід-
ного документа як паспорт. Спочатку 
він знайшов пристанок у Мадриді, 
а потім у Парижі, користаючи з під-
тримки різних прихильних до родини 
Габсбурґів осіб.

У Парижі розпочалася нова сто-
рінка його життя. З особи королів-
ського дому він став таким собі прин-
цом паризького напівсвіту, де його 

товариство складали люди дуже сум-
нівної поведінки, а його власні гомо-
сексуальні схильності вже перестали 
бути таємницею. В Парижі Вільгельм 
стає героєм бульварної преси та по-
ліцейських рапортів. Колишній ар-
хикнязь дедалі більше віддається по-
шукові задоволень і гострих вражень. 
Автор показує, як життя Вільгельма 
Габсбурґа стає матеріялізацією буль-
варного читва, а його власна наївність 
робить його жертвою гучного, з полі-
тичним підтекстом, скандалу.

В ці паризькі часи Вільгельм утри-
мує зв’язки з імператрицею Зитою, 
вдовою останнього імператора Карла, 
та навіть обговорює з нею плани рес-
таврації монархії. У 1932–1934 роках 
Вільгельм також активно контактує з 
українськими еміґрантськими кола-
ми та націоналістичними організація-
ми. Його найближчими українськими 
контактами в Парижі стають Василь 
Панейко, колишній український ди-
пломат, та Іван Токаржевський-
Карашевич, що представляв дипло-
матичні інтереси УНР у Відні та 
Стамбулі. Вільгельм Габсбурґ утри-
мував контакти і навіть надав допо-
могу ОУН, керівників якої Євгена 
Коновальця та Андрія Мельника знав 
зі стрілецьких часів. Цією діяльніс-
тю він привертає до себе увагу поль-
ської, німецької та радянської роз-
відок. Цілком вірогідним є авторове 
припущення, що у фінансову аферу 
Вільгельма вплутали аґенти однієї з 
цих розвідок, із котрою співпрацював 
Панейко [172–181].

Щоб уникнути судового переслі-
дування, Вільгельм поспіхом поки-
дає Париж і повертається до Відня. 
Тут особисті невдачі та провал планів 
реставрації династії Габсбурґів штов-
хають його в обійми фашизму. На 
якийсь час Вільгельм набув певности, 
що Гітлер зацікавлений в українській 
незалежності, а незалежна Україна 
може заіснувати на европейській мапі 
тільки у коричнево-бронзовій бар-
ві. Однак у цьому «бронзовому» пе-
ріоді Габсбурґа все було не так про-
сто. Найбільшою на цьому відтинку 
життя проблемою, що її Вільгельм не 
зміг розв’язати ні ментально, ні прак-
тично, стало питання його національ-
ности і національности інших чле-
нів його родини. Нацизм уважав на-
ціональну приналежність питанням 
одного порядку з расою, тобто при-
належність до тої чи іншої нації пе-
редається генетично, успадковуєть-
ся. А для Вільгельма Габсбурґа, як і 
для його братів Альбрехта і Лео, на-
ціональна ідентичність була пред-
метом більш-менш свідомого ви-
бору, який міг охоплювати подвій-
ну чи й потрійну лояльність. Такий 
підхід відображав реальну ситуацію 
для багатьох мешканців центрально-
східноевропейського реґіону, з його 
етнічною, культурною та релігійною 
строкатістю, рівно ж ліберальні по-
гляди у цій царині австро-угорських 
адміністративно-державних чинни-
ків.

Альбрехт і його родина вважа-
ли себе не тільки лояльними грома-
дянами Польщі, але поляками за на-
ціональністю. Коли 1939 року їхній 
маєток Живець, прибутками з якого 
Альбрехт Габсбурґ підтримував ма-
теріяльно і Вільгельма, і своїх сес-
тер, опинився в кордонах Німецького 
Райху, родина польських Габсбурґів 
зазнала жорстоких переслідувань че-
рез небажання визнати себе німця-
ми. Альбрехта заарештували, піддали 
тортурам і оголосили, що «його жит-
тя було довголітньою зрадою німець-
кости» [209]. Все майно ув’язненого 
Альбрехта Габсбурґа сконфіскували 
на користь держави.

Вільгельмові, який тоді відвер-
то заявляв нацистські симпатії, вда-
лося отримати від німецького уря-
ду величезну компенсацію за конфіс-
кований Живець. Однак дуже скоро 
він дійшов думки, що затятий опір 
Альбрехта нацистським порядкам 
мав більше слушности, аніж його 
власні мрії про українську держав-
ність під знаменом зі свастикою. Вже 
в другій половині 1941 року, коли 
стало очевидним, що жодної укра-
їнської державности Гітлер не пла-
нує, Вільгельм змінює своє ставлен-
ня до нацизму. Автор, треба сказати, 
своє дослідницьке завдання бачить 
не в тому, щоб засудити свого героя 
за нацистські симпатії, а в намаган-
нях зрозуміти його мотиви.

Відчуваючи глибоке розчарування 
та відразу до тих, кому раніше симпа-
тизував, Вільгельм розпочинає дуже 
небезпечну діяльність. Він налагоджує 
активну співпрацю з британською та 
французькою розвідками й допомагає 
в тому членам ОУН. Оповідь автора 
про цей період Вільгельмового жит-
тя в багатьох моментах набуває рис 
шпигунського роману. Так чи так, але 
контакти українських націоналістів 
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Четвертий том серії «Холмський ар-
хів», що вийшов за редакцією укра-
їнського історика з Любліна Григорія 
Купріяновича, присвячено одній із най-
трагічніших подій в історії православ’я 
та українців на Холмщині та Пів-
денному Підляшші – здійснюваної вла-
дою II Речі Посполитої в 1938 році ак-
ції руйнування православних цер-
ков, що була частиною так званої 
ревіндикаційно-полонізаційної акції на 
цих землях. Ці події, зауважує редактор 
збірника, хоч і були загалом відомі про-

фесійним історикам, не функціонува-
ли однак у ширшому історичному дис-
курсі й досі не висвітлені в докладні-
ших наукових опрацюваннях. Нагодою 
підняти цю проблему і винести на гро-
мадське та наукове обговорення стало 
відзначення 70-річчя акції руйнування 
церков. Одним із найважливіших захо-
дів відзначань став науковий симпозі-
юм, у якому взяли участь дослідники з 
Польші та України, – його матеріяли в 
основному і склали цей збірник.

Том поділено на п’ять частин. 
Перша містить статті, які стосуються 
обумовлення акції руйнування церков. 
Зокрема, архієпископ Яков (Костючук) 
досліджує питання про значення свя-
тині в житті людини. Мирослава Папє-
жинська-Турек розглядає обставини та 
політичні наслідки акції руйнування 
церков. Єжи Томашевський досліджує 
ставлення уряду Складовського до на-
ціональних менших II Речі Посполитої. 
Григорій Купріянович аналізує принци-
пи полонізаційно-ревіндикаційної ак-
ції 1938–1939 років, Павел Борецький 
описує юридичні аспекти нищення 
православних храмів, а Юрій Макар 
здійснює загальний огляд перебігу ак-
ції руйнування церков на тлі історії 
Православної Церкви та українців на 
Холмщині та Південному Підляшші.

Друга частина вміщує статті, в яких 
досліджено реакцію на руйнування цер-
ков. Зокрема, Мірослав Шуміло аналізує 
реакцію тогочасного українського пар-
ламентського представництва, Микола 
Кучерепа окреслює заходи послів і се-
наторів Волинського Українського 
об’єднання, Кшиштоф Ґжесяк пред-
ставляє ставлення до руйнування пра-
вославних церков у Люблінській като-
лицькій децезії, Віталій Макар аналі-

зує реакцію канадських українців. Крім 
того, деякі дослідники (Р. Висоцький, 
Влодзімєж Міх, Микола Рощенко, Кши-
штоф Лятавєц) розглядають висвітлен-
ня акції на сторінках української, поль-
ської та американської преси.

У третій частині подано оцінку на-
слідків акції та її місця в дослідженнях 
і в історичній пам’яті. У статті Павла 
Сиґовського розглянуто розбирання 
церков під кутом зору збереження іко-
нописного малярства, Кристина Март 
розповідає про долю колекції ікон зі 
зруйнованих храмів, Лукащ Ясіна мір-
кує про місце акції руйнування церков 
у польській історичній пам’яті, Олек-
сандр Гаврилюк – про її висвітлення 
в українській історіографії, Анджей 
Вавринюк аналізує сучасну оцінку ак-
ції, Микола Онофрійчук – свідчення 
оче видців, а Стефан Дмітрук – виклад 
подій у польських шкільних підручни-
ках з історії.

Четверта частина об’єднує статті 
Зиґмунта Ґардзінського, Яна Лукашука, 
Ярослава Нєсцьорука, Міхала Душика 
та Сильвестра Круля, Славоміра Ко-
хана, в яких представлено мікроісторії 
та долі зруйнованих храмів. В останній 
частині зібрано документи, що стосу-
ються відзначення в 2008 році 70-річ-
ниці акції.

Висвітлення різних аспектів акції 
руйнування церков додає можливос-
тей осмислити ще один важливий мо-
мент драматичного досвіду в польсько-
українських узаєминах у XX столітті, а 
крім того, є важливим чинником заспо-
коєння пам’яті живих людей, для яких 
ті історичні події є частиною їхнього 
особистого досвіду.

Дмитро Шевчук
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із британською, французькою, аме-
риканською розвідками безперечно 
допомогли змінити ставлення захід-
них військових і цивільних чинників 
до українців, посприяли українським 
утікачам у таборах для переміщених 
осіб, а для лідерів ОУН уможливи-
ли напівофіційний політичний при-
тулок. Опосередковано ця діяльність 
Вільгельма Габсбурґа врятувала бага-
тьом українцям життя й дала можли-
вість леґально осісти в США, Канаді, 
Західній Европі.

Але самого Вільгельма Габсбурґа 
це зробило об’єктом переслідування з 
боку радянських спецслужб. Габсбурґа 
викрали й нелеґально ув’язнили, а по-
тім і переправили в Радянський Союз, 
в Україну. Автор слушно зазначає, що 
Вільгельм цілком свідомо обрав свою 
долю: він знову став українцем за пе-
реконанням, одночасно не перестаю-
чи бути лояльним громадянином по-
воєнної Австрійської республіки. 
Цілком очевидно, він розумів, що цей 
вибір несе з собою нові випробуван-
ня та небезпеки. Враховуючи досвід 
Першої світової війни та повоєнно-
го мирного вреґулювання, він уважав, 
що Україні й українцям після невда-
лих надій на Гітлера вкрай необхідно 
переорієнтуватися на союзницькі дер-
жави. Він тепер сподівався, що захід-
ні демократії розпочнуть третю світо-
ву війну, щоб зламати сталінську ім-
перію.

Матеріяли допитів та суду свідчать, 
що звинувачення проти Вільгельма 
Габсбурґа стосувалися і далекого 
минулого – його претензій на укра-
їнську корону в 1918–1919 роках, і 
його співпраці з західними розвідка-
ми в 1942–1947 роках. Після майже 
року у сталінських тюрмах Вільгельм 
Габсбурґ помирає від туберкульозу 
у тюремному шпиталі. Його смерть, 
на думку проф. Снайдера, тісно 
пов’язана зі сталінським винищенням 
населення Західної України, тієї час-
тини України, що найбільше відмін-
на від Росії, найбільше зорієнтована 
на европейську культуру та европей-
ські політичні й суспільні цінності. 
Габсбурзька сторінка історії цієї час-
тини сучасної української держави 
якнайкраще ілюструвала цю европей-
ську спадщину.

Ім’я Вільгельма Габсбурґа надов-
го було цілком забуто. Залізна заві-
са, нові політичні реалії не сприяли 
інтересові до цієї особи. Однак те-
пер, у незалежній Україні, в держа-
ві, про існування котрої Вільгельм 
Габсбурґ таки мріяв, думається, його 
особа та книжка про нього викли-
че інтерес. Американська рецензент-
ка Снайдерової книжки Енн Еплбавм 
(«The New York Review of Books», 
2008) упевнена, що ні Вільгельм, 
ні габсбурзька доба не можуть ви-
кликати якогось інтересу в сучас-
ній Україні, бо Вільгельм Габсбурґ 
зі своїми монархічними планами 
«у свій час був уже анахронізмом». 
По-перше, наприкінці Першої світо-
вої війни монархічні проєкти щодо 
України циркулювали досить актив-
но в консервативних політичних ко-
лах. Що ж до Вільгельма Габсбурґа, 
то його бачення політичного май-
буття України в роки Другої світової 
змінилося. Спроби переорієнтувати 
українських націоналістів на контак-
ти з західними урядами свідчать, що 

він сподівався визволення України за 
допомоги західних демократій, та й 
форма правління майбутньої україн-
ської держави уявлялася йому не ав-
торитарною.

Габсбурзька імперія, попри всі її 
вади і проблеми, для деяких колиш-
ніх її складників стала асоціюватися 
з поступом, пануванням права, еконо-
мічною стабільністю та культурним 
розвоєм. Це великою мірою стосу-
ється і колишнього «коронного краю 
Галичини та Лодомерії». Держави 
й уряди, що приходили сюди піс-
ля краху імперії, приносили стаґна-
цію, утиски і фізичне знищення, тож 
в очах не одного наступного поко-
ління знівелювали вади Габсбурзької 
монархії й заакцентували її чесноти, 
і цей романтичний ореол не тьмяні-
шає. Романтичну привабливість мати-
ме для багатьох українців і біографія 
Вільгельма Габсбурґа, аристократа, 
що став на їхній бік у найтяжчі часи 
історичних випробувань і тому помер 
не в Монако чи Ніцці, а в тюремних 
сталінських казематах.

На початку книжки про Вільгельма 
Габсбурґа автор заглиблювався у пи-
тання національної ідентичности і на-
ціотворення наприкінці XIX – на по-
чатку XX століття, а на закінчення 
подає нам свої розмірковування про 
національні проблеми Европи початку 
XXI століття. У прикінцевому «пома-
ранчевому» розділі автор міркує про 
постання незалежної України як здій-
снення мрій свого героя і про демо-
кратичний зрив українців у 2004 році. 
Він робить багато сміливих, а по-
части і надто сміливих, висновків та 
дискусійних припущень. Міркуючи 
про майбутнє української держави та 
Европейського Союзу, Снайдер при-
вертає увагу до того, що центрально-
східноевропейські держави, котрі не-
давно стали членами Европейського 
союзу, «за змістом» не відповідають 
«великим національним проєктам» 
початку XX століття, зате територі-
яльно майже збігаються з відповід-
ними складовими частинами Австро-
Угорської імперії [262]. Майбутнє 
України Тимоті Снайдер пов’язує з 
процесом «уніфікації нації в межах 
територіяльної держави» [259].

Епілог книжки дуже елегійний, 
філософський. Може видатися, що ці 
ноти більше пасують жанрові худож-
ньої літератури. Автор береться ре-
конструювати думки та настрої свого 
героя. Деколи, як-от роздумуючи над 
різкою зміною ставлення Вільгельма 
Габсбурґа до євреїв, автор уживає 
умовний спосіб і так зазначає, що 
йдеться про його власні припущення 
[200–201, 216]. Але часом він, хоч і не 
маючи для реконструкції досить пере-
конливих фактів, не зазначає ступеня 
ймовірности своїх тверджень. Як-от 
у пов’язанні розвитку Вільгельмових 
проукраїнських симпатій із неприяз-
ню юного архикнязя до чоловіків сво-
їх сестер – польських аристократів 
[67]. Така довільність може спричи-
нити недовіру до інших, обґрунтова-
ніших тез.

Снайдерову працю доповнює чи-
малий науковий апарат, який склада-
ють не тільки докладні поклики, де-
тальна бібліографія та покажчики, 
але й такі додатки, як генеалогія дому 
Габсбурґ-Лорейн та біограми значної 
більшости згаданих у книжці осіб.

Загалом книжку написано легко та 
іскристо і присмачено гумором. Про 
стиль автор вочевидь дбає: текст від-
шліфовано, манері письма історика 
Снайдера можуть позаздрити літера-
тори. Втім, інколи квітасті порівняння 
не виглядають доречними чи потріб-
ними, навіть грішать проти добро-
го смаку: скажімо, в описі контурів 
Австрії XIX століття на мапі як «див-
ного утворення, що обіймає Угорщину 

з північного сходу на південний захід, 
неначе сексуально приваблива жінка, 
що сидить на скелі» [22].

Втім, успішна чи ні, це спроба за-
воювати ширше коло читачів, яким 
автор пропонує цікаве інтелектуаль-
не читання й нове знання з історії 
Центрально-Східної Европи. А чита-
чеві в Україні ще й важливий приклад 
інкорпорування її історії в загально-
европейський історичний наратив. □

Anastassia Lyssyvets
Raconte la vie heureusse...
Souvenirs d’une survivante de la 
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Dmytrychyn
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Paris: L’Harmattan, 2009

Книжка Анастасії Лисивець «Розкажи 
про щасливе життя...» – це вже два-
надцята публікація в серії «Présence 
ukrainienne», що її ось уже кілька ро-
ків невтомно провадять у паризько-
му видавництві «L’Harmattan» двоє 
французьких україністів – Ірина 
Дмитришин та Ярослав Лебединський. 
Більша частина перекладів належить 
Ірині Дмитришин (про одну з раніших 
її праць, видану в тій-таки серії, див.: 
Критика, 2010, ч. 3-4, с. 34), вона ж 
опрацювала й рецензовану тут книжку 
спогадів про Голодомор.

Текст для перекладу вибрано дуже 
вдало: він, з одного боку, невеликий за 
обсягом і невибагливий за стилем (що, 
природно, полегшує масовому чита-
чеві сприйняття книжки), а з друго-
го – надзвичайно насичений, густий 
за описаними подіями та переживан-
нями. Трагічну загибель усієї родини 
й усього села під час сталінського го-
лодомору авторка – сільська вчитель-
ка з Київщини – описує без істерики, 
без надриву, лише з глибочезним смут-
ком і з розгубленістю десятилітньої ді-
вчинки, яка не до кінця усвідомлює, 
що ж відбувається, а головне – чому?!

Ці спогади, написані ще в 70-х 
роках «до шухляди» – для родин-
ної пам’яті, і надруковані допіру під 
час перестройки, вражають насампе-
ред своєю простотою та автентичніс-
тю – як щоденники Анни Франк, як усі 
людські документи подібної глибини і 
трагізму, свідомо писані не для друку.

Позаторік київське видавництво 
К.І.С. перевидало ці спомини разом 
із другою частиною – розповіддю про 
примусову працю в Німеччині під час 
війни, по-своєму теж цікавою, а все 
ж позбавленою тієї неймовірної ка-
тарсисної потуги, яка відкривається 
в першій частині і яка містить у собі 
щось від потуги давньогрецьких тра-
гедій.

Український Голодомор залиша-
ється й досі великою білою плямою 
у свідомості людства. Наукові праці з 
незаперечними фактами й документа-
ми обговорюються у доволі обмежено-
му колі фахівців-істориків. Натомість 
до масової свідомості вони майже не 
проникають. Почасти тому, що сама 
Україна залишається доволі невираз-
ною плямою на карті світу, мало кому 
цікавою і не надто привабливою під 
усіма оглядами. Почасти – тому, що 
на Заході завжди існувало й донині 
існує могутнє російське та проросій-
ське лобі, котре будь-які згадки про 
Голодомор намагається апріорі дис-
кредувати як «націоналістичну» та 
«антиросійську» вигадку. А почасти 
ще й тому, що є ще потужніше лобі, ко-
тре в будь-яких згадках про Голодомор 
вбачає замах на пам’ять про Голокост і 
монополізацію страждань.

Для необізнаного з українськими 
реаліями французького читача Ірина 
Дмитришин завбачливо вмістила пе-
редмову відомого історика Жана-Луї 
Пане, який популярно витлумачує за-
гальний контекст подій, і переклала з 
київського видання післямову Миколи 
Рябчука з оповіддю про авторку та кон-
текст постання книжки. Перекладачка 
вирішила також не переінакшувати де-
яких специфічно українських термі-
нів, подавши їх наприкінці книжки у 
невеликому ґлосарії. А також – зазна-
чивши у короткому вступі, що збері-
гає – цілком слушно – українську фор-
му kolhosp замість узвичаєної у фран-
цузькій мові kolkhoze, kourkoul замість 
koulak і, відповідно, rozkourkoulennia 
замість dékoulakisation.

Зрозуміло, що ця книжка, за всі-
єї її добротности, не зробить дива й 
не змінить традиційних французьких 
уявлень про «схід», де домінує Росія. 
Але можемо сподіватися, що це – одна 
з тих важливих крапель, котрі прото-
чують камінь. Навіть якщо її прочитає 
лише кілька тисяч, чи сотень, чи на-
віть десятків французів.

Г. Г.

Анастасія Лисивець
Спомини

Великий голод
Велика війна
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