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У часи Інтернету та швидкої, стислої інформації щоразу менше людей
читає книжки традиційних істориків – грубі томи, навантажені науковим
апаратом, писані складною, часто герметичною, мовою. За таких обставин
наш колективний образ минулого формують передусім журналісти та
режисери. Це має і, м’яко кажучи, погані сторони. Історики в розпачі
запитують себе: що робити? Можливо, відповіддю на це запитання є спосіб
писання історії, застосований у рецензованій книжці.
Автор цієї монографії – науковець молодшого покоління Тимоті Снай
дер (захистив докторську в Оксфордському університеті 1997 року) –
працює професором історії в Єльському університеті. Він опублікував
низку важливих наукових праць, і всі його попередні книжки тішилися
напрочуд позитивною рецепцією і широким обговоренням. Перша з них,
«Nationalism, Marxism, and Modern Central Europe: A Biography of Ka
zimierz Kelles-Krauz» [Націоналізм, марксизм та модерна Центральна
Европа: Біографія Казімєжа Келлес-Крауца] (1998), здобула нагороду
імені Оскара Галецького за визначну працю з історії Польщі чи Східної
Европи, присуджену Польським інститутом наук і мистецтв у Нью-Йорку.
Наступна, гучна книжка «The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine,
Lithuania, Belarus, 1569–1999» [Реконструкція націй: Польща, Україна,
Литва, Білорусь, 1569–1999] (2003), отримала аж чотири нагороди, зокрема
Американської асоціяції українських студій. Захопливу біографію Генрика
Юзефського, митця й одного з творців польської міжвоєнної політики щодо
України, «Sketches from a Secret War: A Polish Artist’s Mission to Liberate
Soviet Ukraine» [Замальовки з таємної війни: Місія польського митця з
визволення Радянської України] (2005), швидко переклали польською,
вона здобула нагороду «Pro Historia Polonorum», присуджену 2007 року I
Конґресом закордонних дослідників історії Польщі за найкращу іншомовну
працю з польської історії, видану впродовж 2002–2006 років.
«Червоний князь» – вдале продовження цієї серії – і стилем, і тема
тикою пов’язаний із попередніми книжками. Центральну тему праці ста
новить історія ерцгерцоґа Вільгельма Габсбурґа, представника бічної гілки
австрійської монаршої родини, відомого також як Василь Вишиваний.
Народжений 1895 року, Вільгельм від самого дитинства перебував у центрі
габсбурзької династичної політики. Його батько, Стефан Габсбурґ (1860–
1933), автомобіліст, художник, різьбяр та один з творців габсбурзького
військового флоту, вірив, що в майбутньому Австро-Угорщина стане
федерацією кількох, династично пов’язаних, королівств. Також він спо
дівався, що в цій федерації чинне місце належатиме слов’янським країнам.
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Себе він розглядав як майбутнього короля Польщі. Тож оселився в
маєтку в Живцю, чарівному містечку в Бескидах, неподалік від південного
кордону Галичини на південний захід від Кракова, і почав виховувати своїх
дітей так, аби в майбутньому вони могли посісти слов’янські престоли.
Вільгельм також учив польську мову та історію, але свої симпатії пов’язав
з іншою країною. Заінтриґований польським «сєнкевічевим» ставленням до
України, він вирішив з’ясувати його природу. Влітку 1912 року він поїхав з
екскурсією до Ворохти й захопився гуцулами. «До Живця Віллі повернувся
“іншою людиною”. Він відшукав нарід без королівства» (с. 68).
Спочатку польські плани Стефана не вельми узгоджувалися із за
хопленням Вільгельма, яке він переніс на всю Україну. Навпаки: під час
Першої світової війни Відень мав наміри приєднати значні польсько- й
україномовні простори Російської імперії. 1915 року, після закінчення
військової академії, підпоручик Вільгельм Габсбурґ був скерований до
полку, в якому переважали етнічні українці. Він розмовляв з солдатами
українською, переінакшив своє ім’я на «Василь», під офіцерським мун
диром носив українську вишиванку, за що здобув від підлеглих прізвисько
«Вишиваний» і зрештою став новою людиною – Габсбурґом-українцем
Василем Вишиваним. Ця нова ідентичність виявилася настільки важливою
для нього, що пізніше, за міжвоєнного часу, він користувався паспортом,
виданим на це ім’я і прізвище. Проте для польської шляхти, яка спостерігала
його поведінку серед «руських селян», він був просто божевільним ари
стократом-революціонером – Червоним князем. Цісар Франц Йосиф (1830–
1916) не підтримував федеративні австро-українські сценарії, але його
наступник Карл (1887–1922) до візії Австро-Угорсько-Польсько-України
поставився прихильно. Переведений в капітани Вільгельм розбудовував
українські збройні формування, що брали участь в австро-німецькій окупації підросійської України, і розвивав там український національний рух.
1918 року він підтримав українські домагання в переговорах перед укла
денням Брест-Литовського миру – з думкою про своє прийдешнє коро
лівство.
Однак Берлін, сильніший партнер Відня, мав інші плани щодо Ук
раїни, і складні перемовини про її майбутнє перервало завершення вій
ни. У цілковито новій ситуації, після розпаду Австро-Угорщини, ані За
хідноукраїнська Народна Республіка у Львові, ані Українська Народна Рес
публіка в Києві не потребували габсбурзького правителя. Відтоді життя
Вільгельма ставало дедалі трагічнішим і сумним. Він переховувався в грекокатолицькому монастирі в Бучачі, провів кілька місяців у румунському
полоні, спромігся повернутися до служби в українській армії, але залишив
її після порозуміння Симона Петлюри з поляками. Під час польськобільшовицької війни, коли двоє його братів служили як офіцери польського
війська, Вільгельм зайняв антипольську позицію, що завершилося розривом
з батьком і родиною в Живцю. Ані його діяльність серед української
політичної еміґрації у Відні, ані співпраця з німецькою крайньою правицею
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не дали результатів. Наприкінці 1922 року Вільгельм виїхав у Мадрид до
королівських родичів, але вже 1926 року перебрався до передмість Парижа,
а 1931 року – до французької столиці. Там, за фінансової підтримки братів,
він провадив життя плейбоя, утримуючи гроно коханців обох статей. Утім,
він надалі підтримував контакти з українцями, навіть почав співробітничати з Організацією Українських Націоналістів. За словами Снайдера, «його життєва місія, коли він не був у борделі чи на пляжі, полягала у визволенні нещасних українців з-під більшовицької влади» (с. 173). 1935 року
через причетність до фінансових махінацій він утік з Франції, будучи засу
дженим тамтешнім судом – in absentia – на п’ять років позбавлення волі.
Після повернення до Відня Вільгельм зацікавився фашизмом. «У
квітні 1936 року Вільгельм був певен, що вільна Україна може бути
тільки Україною фашистською» (с. 195). Він почав думати про себе як про
майбутнього фюрера України й планував створення українського леґіону
у військах Третього Райху. В його промовах з’явилися антисемітські тези,
і він почав спілкуватися з нацистами, хоча ті не сприймали його всерйоз.
Покликаний 1940 року до вермахту, він був через слабкість здоров’я
скерований до підрозділу цивільної оборони. Коли 1942 року Вільгельм
зрозумів, що Німеччина програє війну, і втратив симпатії до Гітлера, він
почав співпрацювати з французькою і, можливо, також британською
розвідкою. Ця співпраця тривала і після війни, і в ній Вільгельм шукав
спільників у розумінні українського питання. Вивезений з Відня радян
ськими спецслужбами в серпні 1947 року, він був засуджений до 25 років
позбавлення волі. А вже 18 серпня 1948 року Вільгельм помер від сухот у
радянській в’язниці.
Подібно до попередньої Снайдерової книжки про Юзефського, стисло
викладений тут основний сюжет «Червоного князя» слугує Авторові
претекстом для опису багатьох речей: від короткої історії Габсбурґів,
австрійських дій на східному та південному фронтах Першої світової війни,
династичних планів, «Білого інтернаціоналу» реваншистської крайньої
правиці після 1918 року до спроб відбудови Габсбурзької монархії та іс
торії Центрально-Східної Европи та України аж до сьогодення. Напрочуд
цікаво Снайдер змальовує історію польської гілки Габсбурґів з Живця та її
трагічний досвід під час і після Другої світової війни. Викликають інтерес
австро-німецькі перемовини щодо маріонеткового Королівства Польського
після 1916 року. А найцікавішими видаються міркування щодо характеру
та мутації національної свідомости в Габсбурзькій монархії та ЦентральноСхідній Европі. Снайдер пише про багатьох постатей, які змінювали цю
свідомість, нерідко багаторазово, мали подвійні чи потрійні національні
тотожності або вважали інші різновиди ідентичности за вагоміші. Книжка
додає поважних арґументів тезі, що навіть за доби націоналізмів аналіз
історії винятково чи здебільшого крізь призму національних поділів є
очевидним спрощенням. Інколи ці сюжети живуть у тексті книжки власним
життям і видаються цікавішими за сумні пригоди бісексуального плейбоя в
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Парижі. Отже, рецензована праця виходить далеко за межі історії невдалого життя, політичних захоплень і хибних виборів Вільгельма Габсбурґа, що
їх (як здається) Снайдер і так подав у ліпшому світлі, ніж було насправді.
«Червоний князь» написаний у живій розповідній манері, що подеколи
нагадує добру історичну, кримінальну чи настроєву прозу, від якої годі
знудитися. Часом читач може навіть поцікавитися, чи Снайдер не передав
куті меду із квітчастим стилем: «Це була дивовижна частка [австрійська
частина Габсбурзької монархії. – П. В.], що охоплювала Угорщину від
північного сходу до південного заходу і нагадувала безсоромну жінку, яка
сидить на камінні» (с. 22). Подеколи Автор додає елементи літературного
стилю: «Зауваживши, що його помітили, Вільгельм звернувся до них з
щирою усмішкою: “Я австрієць, але великий приятель українців”. A тоді,
насупивши конспіративно брови, додав: “Я Василь Вишиваний”» (с. 219).
Водночас розлогі примітки та довга бібліографія вказують на ретельні
студії, що передували написанню книжки. Допомагають зорієнтуватися
в матеріялі вміщені наприкінці генеалогічні дерева Вільгельма та габс
бурзько-лотаринзької династії від імператриці Марії Терезії, короткі біо
графії згаданих у тексті осіб, хронологія історії Габсбурґів, пояснення
щодо термінів і мов, покажчик та мапи (хоча мапа України та Польщі 1918
року на с. 101 викликає сумніви).
Як кожна цікава книжка, «Червоний князь» спонукає до дискусії
у важливіших і менш істотних справах. Якщо ідеться про перші, постає
кілька запитань щодо загальних історичних інтерпретацій Автора, які
визначили обличчя його праці. Від якого часу можна називати українцями
греко-католицьке населення Східної Галичини? Чи виправдане вживання
цієї назви, наприклад, в описі подій 1848 року? (с. 17). Теза, що населення,
яке мешкало на теренах сучасної України наприкінці ХІХ століття, –
це просто українці, включно з «українцями із клану гуцулів» (с. 67),
видається радше сумнівною. Пишучи так, ми маємо на увазі, нібито все,
що відбувалося в історії цього реґіону, мусило спричинитися до постання
незалежної України, а так, мабуть, не було.
У XIX столітті німецькі князі посіли трони Греції, Румунії та Бол
гарії. Цей «експорт» німецьких володарів неабияк непокоїв Австро-Угор
щину і становив важливий контекст габсбурзьких династичних планів.
Згодом, під час Першої світової війни, Німеччині вдалося посадити
свого князя на непевний литовський трон. Князі та аристократи з інших
західноевропейських країн також претендували на різні східноевропейські
престоли. Снайдер пише про коло паризьких проституток, але про ці ас
пірації не згадує. Натомість він перебільшує загрози для наддніпрянської
Української Народної Республіки з боку Польщі (с. 123–125). Видається,
що Пілсудський не хотів воювати навіть з ЗУНР, але обставини змусили
його до цього.
Серед дрібніших справ можна запитати, чи справді в околицях Живця,
на захід від Татр (!), могло бути якесь непольське населення, споріднене з
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українцями, що зводило в навколишніх селах «гарні дерев’яні українські
церкви» (с. 67–68)? Людвік Яґеллончик (1506–1526), убитий турками під
Мохачем, не був королем Польщі (с. 10), a Reichsdeutsch не був «пер
шою категорією» Volkslist – списку осіб німецької національности, за
провадженого за наказом Гімлера на окупованих територіях (с. 224). Чи
міг Стефан Габсбурґ у 1890-ті роки оцінювати поділи Речі Посполитої як
«не надто стабільний лад» і будувати на цьому якісь плани (с. 42)? Хоча,
як слушно нагадує Автор, королева Ядвіґа (1374–1399) була нареченою
Вільгельма Габсбурґа, це навряд чи дозволяє назвати ім’я Вільгельм
«польським», тим більше, що лідери польської шляхти швидко змінили
матримоніяльні плани їхньої нової правительки. Важко уявити, щоб Стефан
міг керуватися цієї сумною історією, вибираючи ім’я синові, в якому бачив
одного з перших членів нової габсбурзько-польської династії (с. 49).
Автор «Червоного князя» є безсумнівним евроентузіястом. Це враження не полишає під час читання останнього розділу та епілогу книжки, де
Снайдер, як зауважив один із рецензентів, пишучи про Европейський Союз,
впадає в елегійно-пафосний тон. Пов’язуючи ЕС з думкою та традицією
Габсбурґів, Снайдер не завжди переконливий, хіба що ми погодимося,
що Римська імперія, королівство Каролінґів, Священна Римська імперія
німецької нації та польсько-литовська Річ Посполита також були по
передниками сучасної об’єднаної Европи.
Нині Снайдер працює над двома наступними книжками. «Bloodlands:
Eastern Europe Between Hitler and Stalin, 1933–1953» [Криваві землі: Східна
Европа між Гітлером і Сталіним, 1933–1953] має з’явитися у видавництві
«Basic Books» 2010 року, a «Brotherlands: A Family History of the Slavic,
German, and Jewish Nations, 1848–1989» [Братні землі: Сімейна історія
слов’янської, німецької та єврейської націй, 1848–1989] перебуває в стадії
написання. Зважаючи на дотеперішні публікації Автора, обидві книжки
мають бути дуже цікавими, і вже нині можна стверджувати, що Тимоті
Снайдер є одним із найпомітніших сучасних знавців історії ЦентральноСхідної Европи.
Пьотр ВРУБЕЛЬ
Переклала з польської Ореста Єремейко

За рядком мінського архиєпископа

Язэп Янушкевіч. Дыярыюш з ХІХ стагоддзя.
Дзённікі Міхала Галубовіча як гістарычная крыніца.
Мінск: Выд. В. Хурсік, 2003. 351 с.

Дослідники білоруської історії та культури ХІХ сторіччя мають
у своєму розпорядженні обмаль щоденників і мемуарів, які належать
національним діячам, і виявлення та публікацію кожного такого джерела
слід, без перебільшення, вважати культурною подією. Це стосується
314

