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ПЕРЕДМОВА
Приблизно двадцять років тому один галицький політолог назвав протестний потенціал Львова “старим іржавим лінкором”, який навряд чи зберігає боєздатність, але якого все ще побоюються. Сказано це було у контексті
поведінки Леоніда Кучми під час президентських виборів восени 1999 р. Як
згодом стало відомо із плівок майора Мельниченка, напередодні цих виборчих перегонів хтось із голосом, що дуже нагадував голос Л. Кучми, віддавав у
кабінеті президента України розпорядження фальшувати вибори скрізь, крім
трьох “западних абластєй”. На цих виборах галичани й самі проголосували за
чинного гаранта, оскільки його противником у другому турі став представник
комуністів. Проте, невдовзі по тому почалася кампанія “Україна без Кучми”,
приводом до якої стало убивство Георгія Гонгадзе – журналіста, тісно пов’язаного родинними і професійними стосунками зі Львовом. Львів’яни відіграли
помітну роль у ході цих виступів, але усунути від влади непрофесійний та
злодійкуватий режим тоді не вдалося. Однак, той внесок, який зробили галичани, і зокрема, львів’яни, у Помаранчеву революцію 2004 р. та Революцію
Гідності 2013–2014 рр. остаточно довели, що “іржавий лінкор” ще рано списувати в утиль.
Специфічна самосвідомість львів’ян, їх почуття власної та національної
гідності, винятково уважне ставлення до збереження патріотичних традицій, вшанування національних героїв великою мірою є наслідками складної,
а подекуди й суперечливої історії міста у ХХ ст. Цікавий парадокс полягає
у тому, що хоча деякі інші міста України (як наприклад Одеса і Катеринослав)
на початку ХХ ст. були непорівнювано більше відомі своєю практикою застосування насилля у ході політичної боротьби, саме у Львові політичні замахи
залишили набагато тривкіший слід не лише у суспільному, але й культурному
обличчі міста. Не буде перебільшенням ствердити, що особливим ставленням, яке сьогодні демонструють щодо Львова і друзі, і вороги нашого міста,
великою мірою ми завдячуємо Юліанові Головінському, Романові Шухевичу,
Степанові Бандері, Миколі Лемику та багатьом іншим діячам українського національно-визвольного руху.
Убивство людини, навіть з метою захисту інших людей чи справедливості,
є, без сумніву, найважчим із гріхів. Ця істина є понадчасовою і не може змінюватися відповідно до мінливої політичної кон’юнктури. Водночас саме ХХ ст.
давало численні приклади того, як “зброя критики не може замінити критики
зброєю, матеріальна сила повинна бути подолана такою ж матеріальною силою”. Опір несправедливості у нашій частині світу ніколи не давав гарантій на
успіх, але відсутність такого опору стовідсотково означала поразку, моральне
та матеріальне гноблення, часто-густо – смерть у кінцевому підсумку. Тому,
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з точки зору історичної перспективи, політичні вбивства та замахи не можна
однозначно ані засуджувати, ані схвалювати. Про них насамперед потрібно
пам’ятати. Судячи із того, яку поставу щодо українського Львова займає сьогодні помітний відсоток російського і незначна частина польського політикуму, і в Москві, й у Варшаві пам’ятають про львівські замахи.
Ідея написати цю книжку з’явилася навесні 2017 р. Саме тоді спільно із
професором Львівського університету Степаном Качарабою та доктором
Остравського університету Радеком Ліповскі автору довелося читати для студентів маґістерської програми “Центральна Європа в історії: від багатонаціональних монархій до Вишеградської співпраці” лекційний курс “Умови життя,
насильство і демографічні зміни в модерній Центральній Європі”. Серед іншого, курс був присвячений історії політичного насилля. Як виявилося, багато
студентів дуже слабо орієнтувалися у цій темі, хоча й були переконані, що
“їм все добре відомо, бо це відомо всім”. На превеликий жаль, велика частина
публікацій, якими в навчальному процесі користувалися студенти, тиражувала
міфи та різноманітні вигадки.
Для приготування згаданого лекційного курсу довелося зібрати багато
матеріалів про політичне насилля у Російській та Австро-Угорській імперіях, СРСР, Німеччині, Польщі, Угорщині, Румунії та інших країнах регіону.
Частина зібраного лягла в основу цієї книги, яка була написана під час вимушеної самоізоляції періоду коронавірусної пандемії. Основна частина тексту з’явилася протягом усього чотирьох місяців – травня–серпня 2020 р. Ще
близько восьми місяців тривало уточнення цитат та важливих фактів, що іноді
було непросто зробити через обмеженість доступу до бібліотек і архівів.
Упродовж другої половини ХІХ – середини ХХ ст. у Львові трапилося
близько вісімдесяти політичних убивств, замахів та актів терору (їх перелік
наведений у додатках). У пропонованій увазі Читача книзі детально представлено дванадцять найрезонансніших і найбільш знакових атентатів, які справили суттєвий вплив на суспільно-політичне життя міста, а у деяких випадках
й цілої України. Серед цієї дванадцятки – десять замахів завершилися смертю особи, яку намагалися вбити. Майже половина атентатників змогла втекти із місця замаху й уникнути покарання, причому двом вдалося дожити до
глибокої старості й померти природною смертю. Двоє атентатників загинули
під час виконання замахів, двоє були схоплені й страчені за вироком суду, ще
двоє спромоглися уникнути арешту, але загинули протягом кількох наступних
місяців. Усі ті, хто вчинив описані у книзі замахи, пішли на вбивство із ідеалістичних міркувань. Що ж стосується жертв здійснених у Львові атентатів, то
вони були або представниками пануючих політичних режимів (семеро осіб),
або ж зрадниками (п’ятеро), які у різний спосіб співпрацювали із ворогом.
Серед виконавців згаданих замахів – дев’ятеро українців, по одному росіянину та євреєві, національність ще одного невідома, хоча – швидше за все – він
був поляком. Мішенями атентатників стали семеро поляків (двоє із них зуміли
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вижити), троє українців, росіянин і німець. Серед тих, хто загинув у Львові
внаслідок замахів, також траплялися ідеалістичні та цілком порядні особи.
Неоціненну допомогу у написанні книги надали колеги-рецензенти, котрі
взяли на себе труд критично перечитати рукопис й висловити фахові зауваження. Особливу вдячність хочу висловити Володимирові Морозу, який натепер
є, ймовірно, найкращим знавцем історії українського національно-визвольного руху 1930-х – 1950-х рр. на Львівщині. Завдяки його вдумливим та винятково ґрунтовним порадам вдалося висвітлити низку цікавих та маловідомих
сюжетів, а також уникнути тиражування прикрих помилок та упущень. Не
менш важливими та конструктивними були уточнення, що їх зробили Руслан
Забілий, Володимир Муравський та Микола Посівнич. Усі згадані рецензенти
щедро поділилися зі мною ексклюзивними архівними та ілюстративними матеріалами. Без отриманої від них допомоги зміст книги був би непорівнювано
біднішим.
Вельми доречними стали уточнення та доповнення, які внесли Олександр
Дєдик, Василь Кметь, Роман Генега, Іван Хома, Ігор Марчак, Мар’ян Мудрий,
Олена Аркуша. Спілкування та наукова співпраця із цими дослідниками стали
для мене справжньою приємністю та привілеєм.
Книга змогла вийти у світ завдяки ініціативі директора видавництва
“Апріорі” Юрія Николишина, який вже багато років вкладає помітні зусилля
в промоцію української культури та історії, зокрема минувшини Львова.
Літературну редакцію рукопису здійснив блискучий знавець українського
слова та водночас невтомний популяризатор історії Львова Ілько Лемко.
Усім згаданим висловлюю свою щиру вдячність.
Окремо хочу подякувати моїй дружині Аллі, яка вже багато років
є натхненницею, дружнім критиком та остаточним редактором моїх книг.

Андрій Козицький
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УБИВСТВО НА ПЛОЩІ КАСТРУМ

Першим політичним убивством в історії Львова нового часу став замах на
австрійського радника кримінального суду, який працював у місті суддею. Цей
замах відбувся наприкінці жовтня 1863 р. Його організаторів та безпосередніх
виконавців виявити не вдалося, але багато львів’ян схилялося до думки, що
атентат вчинили польські патріоти. Мотиви виконавців замаху також залишилися невідомими. Убитий працівник суду не належав до чільників австрійської влади у Галичині, не відзначався особливою ревністю у переслідуванні
польського національно-визвольного руху, а крім того сам був поляком із походження. Убивство мало помітні негативні наслідки для польського патріотичного руху в австрійській Галичині. Львів був одним із головних центрів
допомоги повстанню, яке почалося 22 січня 1863 р. у тій частині колишньої
Речі Посполитої, що перебувала під владою Російської імперії. Саме до Львова
таємно звозили зброю та спорядження, тут збиралися добровольці, що згодом
вирушали на допомогу повстанцям. Після вчиненого невідомими убивства австрійського судді робити все це стало набагато складніше.
На відміну від Листопадового повстання 1830–1831 рр., яке сприяло національній мобілізації та посилило польський національно-патріотичний рух
у Галичині, Січневе повстання 1863 р. принесло полякам діаметрально протилежні результати. З одного боку, воно спричинило велике патріотичне піднесення, з другого – продемонструвало роз’єднаність польського галицького політикуму,
а згодом породило й численні взаємні звинувачення через воєнні невдачі та неефективне
використання зібраних ресурсів.
Головним організатором допомоги січневим повстанцям у Львові став Комітет
Східної Галичини, який очолили князь Адам
Сапіга, граф Александер Дідушицький, правники Флоріян Земялковський та Францішек
Смолька. Окремо від цієї структури допомогу повстанцям збирали Міський комітет,
який очолив адвокат Зиґмунт Родаковський
та Комітет братньої допомоги на чолі із письменником та видавцем Яном Добжанським та
поетом Корнелем Уєйським. Усі три комітети
працювали у Львові паралельно, часто-густо
Адам Станіслав Сапіга.
конкуруючи між собою, що, звісно, не сприяФото Т. Шайнока
другої пол. ХІХ ст.
ло користі спільної справи. Зрештою, шляхом
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тривалих дискусій та перемовин представникам Комітету Східної Галичини
вдалося нейтралізувати конкурентів. Однак, уже в липні 1863 р. чільних керівників Комітету Східної Галичини арештувала австрійська поліція1. Сталося це
через те, що серед членів організації був таємний австрійський агент – відомий письменник, ветеран польського національно-визвольного руху Зиґмунт
Качковський, який перейшов на бік ворога.
Січневе повстання 1863 р. викликало у Галичині підйом патріотичних почувань галицьких поляків. Щойно отримавши інформацію про збройний виступ у Варшаві, польські мешканці Львова та Галичини почали збір пожертв,
на які планувалося купувати зброю, амуніцію, спорядження, коней та інші
необхідні повстанцям речі. Спеціально для того, аби придбати зброю, двоє
уповноважених підпільними структурами львівських містян виїхали до Відня
та Праги. У австрійській столиці Влодзімєжові Цєлецькому вдалося купити
100 нових “бельгійських штуцерів”2, тимчасом як у місті над Влтавою Петер
Ґросс зміг придбати лише 70 штук різнотипної старої зброї. Безпосередньо
у Львові за 1600 ринських закупили ще 45 одиниць мисливської зброї, почасти нарізної. Завдяки приватним домовленостям заможного львівського
кравця Францішка Балутовського із австрійським офіцером-артилеристом, що
служив у Львові, за 480 золотих купили 12 центнарів (672 кг) пороху просто із
військового арсеналу3.
На зібрані пожертвування для повстанців у Львові пошили однотипні однострої та взуття, приготували медикаменти та перев’язувальний матеріал.
До виконання нелегальних замовлень залучили не лише польських, а й єврейських ремісників. При цьому, як згодом згадував один із керівників Комітету
Східної Галичини Ф. Земялковський, єврейські кравці та шевці за виготовлення призначених для повстанців мундирів та чобіт брали у середньому удвічі
менше, аніж їхні польські колеги4.
Велика партія зброї надійшла до Львова навесні 1864 р., у той час, коли
повстання вже хилилося до упадку. Отриману зброю та амуніцію довелося
закопати в маєтку Владислава Леваковського у Снопкові. Наприкінці вересня
1913 р. під час земляних робіт на території цього маєтку на глибині одного метра робітники випадково натрапили на велику кількість свинцевих куль. Коли
знахідку повністю розкопали, виявилося, що загальна вага куль складає чотири
Історія Львова. Т. 2. 1772–1918 / Ред. колегія Ярослав Ісаєвич, Микола Литвин, Феодосій Стеблій. Львів, 2007. С. 223.
2
“Бельгійськими штуцерами” під час Січневого повстання називали різні типи нарізної
зброї, найчастіше неліцензійні копії австрійського штуцера калібру 13,9 мм конструкції Йозефа Лоренца зразка 1854 р. Назва з’явилася завдяки тому, що значну кількість зброї цього
типу придбала для потреб повстанців спеціальна закупівельна комісія, яка працювала у бельгійському місті Льєж. Детальніше див.: Mackiewicz Michał. Sztućce, janczarki, belgijczyki –
o uzbrojeniu strzeleckim w powstaniu Styczniowym // Pamiętnik Biblioteki Kornickiej. № 31.
Poznań, 2014. S. 141.
3
Galicja w dobie autonomicznej. Wybór tekstów / Oprac. Stefan Kieniewicz. Wrocław, 1952. S. 66–67.
4
Ziemialkowski Florian. Pamiętniki. T. III: Rok 1863. Kraków, 1904. S. 86.
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центнари (224 кг). Удова В. Леваковського Софія підтвердила газетярам, що
це саме ті 40 тисяч куль для “бельгійських штуцерів”, які її чоловік свого часу
сховав до кращих часів5. Самих штуцерів, які закопали десь поблизу Липової
Алеї, не вдалося відшукати й досі. Загалом, як підрахували сучасні польські
історики, лише близько третини купленої за кордоном зброї вдалося доставити у місця формування повстанських підрозділів і ще менше використати
у боях проти росіян6.
Багато львів’ян виявило бажання вирушити за кордон, щоб битися там
проти царських військ. Усього лиш через вісім днів після початку повстання, 30 січня 1863 р., через Жовківську рогачку зі Львова вийшла перша група добровольців чисельністю 40 чоловіків. Через два дні Львів залишили ще
два загони добровольців – шляхтича й молодіжного лідера Яна Чарнецького
та поета Мєчислава Романовського. Львів’яни складали значну частину великого підрозділу чисельністю близько 850 осіб під орудою полковника Леона
Чеховського, який перетнув кордон із Російською імперією 15 березня 1863 р.7
Загалом, за оцінками австрійської поліції, у Галичині зголосилося до участі
у Січневому повстанні близько дванадцяти тисяч добровольців.
Великі надії львівські поляки покладали на загін бригадного генерала
Юзефа Висоцького, який займав пост верховного командувача повстанських
сил Люблінського воєводства та Руських земель. Генерал здійснював загальне
командування рейдом польських підрозділів на Волинь, що розпочався ввечері 1 липня 1863 р. Більшу частину сил для цього рейду сформували у Львові,
а згодом частинами переправили в околиці Бродів, де вони знову зібралися
поблизу кордону у берлинських лісах. Ціллю нападу стало прикордонне містечко Радивилів (тепер адміністративний центр Радивилівської міської територіальної громади Дубенського району Рівненської області), де перебувало
близько 500 російських військових під командуванням полковника Богдана
Крейтера. Одночасно із атакою з території Галичични до міста мали увійти ще два підрозділи польських повстанців, які вже раніше почали діяти на
Волині та землях Східної Польщі. Загальна кількість призначених для нападу
на Радивилів повстанських сил сягала 2000 осіб8. Однак через сильну зливу,
яка тривала цілу ніч із 1 на 2 липня, три польські загони, що мали підійти до
містечка, скоординувати свої зусилля не змогли. Підрозділ під командуванням Юзефа Мінєвського взагалі не з’явився на полі бою. Загін добровольців
Gazeta Lwowska. (Lwów). 1913. № 226. 3 października. S. 3.
Goddeeris Idesbald, Ranson Hanne. Polskie zakupy broni w Liège podczas Powstania
Styczniowego // Teka Komisji Historycznej / Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie. Vol. X.
Lublin, 2013. S. 24.
7
Klikicki Krzysztof. Oddziały galicyjskie w walkach na Zamojszczyznie w 1863 r. // Galicja
a Powstanie styczniowe / Pod red. Marioli Hoszowskiej, Agnieszki Kawalec i Leonida Zaszkilniaka.
Warszawa–Rzeszów, 2013. S. 91.
8
Szmyt Andrzej. Plany rozszerzenia powstania styczniowego na ziemie ruskie // Echa Przeszłości.
T. V. Olsztyn, 2004. S. 123.
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із Галичини під командуванням бригадного генерала Ю. Висоцького чисельністю майже 900 осіб спізнився на три години. Група полковника Францішка
Ксаверія Городинського у складі 420 повстанців, яка першою наблизилася до
Радивилова із півночі, вирішила не чекати на решту польських сил й приблизно о четвертій годині ранку 2 липня 1862 р. самостійно спробувала зайняти
містечко. Діючи дуже самовпевнено, не провівши розвідки, повстанці наразилися на сильний опір і зазнали значних втрат. Після того як загинув полковник
Ф. К. Городинський, його підрозділ безладно відступив.
Бригадний генерал Ю. Висоцький, який прибув на південну околицю
Радивилова о сьомій ранку 2 липня, коли групу Ф. К. Городинського вже було
розгромлено, вислав уперед дві роти з наказом узяти “язика”. У лісі поблизу містечка в руки поляків потрапив російський майор фон Таубе, який дез
інформував повстанців оповіддю про те, що у Радивилові перебувають незначні російські сили й передбачливо нічого не згадав про розгром підрозділу
Ф. К. Городинського. Генерал Ю. Висоцький дав своїм людям годину відпочити, після чого атакував Радивилів з боку Лев’ятинського передмістя. Повстанці
змогли зайняти частину цієї дільниці, але опір росіян виявився сильнішим,
аніж очікувалося. Близько другої години дня генерал Ю. Висоцький отримав
інформацію, що до росіян у Радивилові поспішає підкріплення із Крем’янця,
після чого віддав наказ відступити на австрійську територію9. Багато військового майна довелося покинути при відході, решта пропала вже по той бік кордону, коли повстанців роззброїли австрійці. Генерала Ю. Висоцького, який
повернувся до Львова, арештувала поліція.
Провал операції викликав гірке розчарування серед польських мешканців
Львова. Психологічний удар, якого зазнали поляки, був тим більшим, що зважаючи на величезні ресурси, вкладені у підготовку експедиції, всі очікували перемоги. У рейді на Радивилів навіть узяв участь британський журналіст “Дейлі
Ньюз” (Daily News), який спеціально приїхав до Львова, щоб описати успішну
вилазку галицьких добровольців10. Додатковою причиною зневіри стало те, що
змушена відреагувати на масштабний виступ незаконних військових формувань австрійська влада почала у Львові арешти організаторів цього рейду.
Саме у такій атмосфері розчарування й було скоєне перше в історії Львова
політичне вбивство. Його жертвою став германізований поляк Леопольд
Кучинський (1822–1863). Убитий мав шляхетське походження, його батьком
був Ян Бонавентура Кучинський гербу Шьлєповрон. Л. Кучинський народився
у Львові, закінчив правничий факультет Львівського університету. Отримавши
вищу освіту, молодий чоловік вступив на військову службу до піхотного полку
архикнязя Людвіка Сальватора № 58. За спільні дії із пруськими військами
Rawita-Gawroński Franciszek. Rok 1863 na Rusi. T. 1: Ruś Czerwona i Wschód. Lwów, 1902.
S. 156–157.
10
Szmyt Andrzej.Wyprawa na Radziwiłłów jako próba rozszerzenia powstania styczniowego na teren
Wołynia // Ucrainica-Polonica. Т. І. Житомир, 2004. С. 45.
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у ході придушення масових заворушень у німецьких землях був нагороджений
пруським Орденом Червоного Орла ІІІ ступеня. Від осені 1851 р. працював
суддею військового суду у Відні. Звільнившись восени 1854 р. із війська, розпочав роботу в цивільному суді у Братиславі, де працював до кінця березня
1861 р.11
У квітні 1861 р. Л. Кучинський разом із родиною повернувся до рідного міста, де отримав посаду радника кримінального суду. До його посадових
обов’язків належало ведення кримінальних розслідувань як слідчого судді та
слухання справ як голови судового засідання. Л. Кучинський мав реноме безкомпромісної людини, ні на йоту не відходячи від визначених законом параграфів та норм.
На початку ХХ ст. польський історик зі Львова Юзеф Бялиня-Холодецький
писав про Л. Кучинського: “Незважаючи на своє польське походження, навчений в Угорщині слідчої роботи12, Кучинський одразу ж після прибуття до
Львова звернув на себе увагу цісарсько-королівської влади своєю винятковою
старанністю, невблаганним трактуванням тих справ та осіб, слідство щодо
яких йому приділяли по службі; затриманих осіб мучив у нечуваний спосіб”13.
Утім, така характеристика слідчого судді є несправедливою. Л. Кучинський
виявляв принциповість й твердість у слідчій роботі, але якимось особливими
садистичними схильностями чи антипольськими настроями ніколи не вирізнявся. Ф. Земялковський, який був арештований у Львові влітку 1863 р. і якого
особисто допитував Л. Кучинський, оцінював суддю набагато поміркованіше:
“займався він тільки тим, що йому постачала прокуратура, і на її матеріалах
робив свої висновки. Без жодного сумніву не був грізним суддєю й не чигав на
покарання тих, які потрапляли йому до рук”14.
Уперше Л. Кучинський звернув на себе увагу львів’ян вельми двозначною
роллю, яку він відіграв у розслідуванні голосної дуелі Валери Лозінського та
Кароля Цішевського, що відбулася у Львові в січні 1861 р., у той час, коли сам
суддя ще працював у Братиславі. Поєдинок, у розслідуванні якого згодом узяв
участь Л. Кучинський, викликав свого часу великий суспільний резонанс і аж
до початку ХХ ст. уважався найвідомішим прикладом львівських “гонорових
справ” (як називали тоді дуелі). Основна причина цього полягала в тому, що
обоє дуелянтів були знаними у Львові літераторами. Львівська преса та читачі
без жодної іронії називали В. Лозінського “польським Дюма”15. Причиною суперечки між колишніми друзями стала жінка – Анеля Пшиленцька, наречена
Beiersdorf Otton. Kuczyński Leopold // Polski Słownik Biograficzny. T. 16. Wrocław, 1971. S. 89.
Ю. Бялиня-Холодецький помилився, насправді Л. Кучинський працював слідчим суддею не
в Угорщині, а у Словаччині.
13
Białynia-Chołodecki Józef. Z cyganeryi lwowskiej przed pół wiekiem (1861–1863). Lwów, 1913.
S. 12.
14
Ziemialkowski Florian. Pamiętniki. T. III. S. 179.
15
Gowin Sławomir. W blasku pióra i szabli (Część I) // Kurier Galicyjski. (Lwów). 2013. № 17 (189).
17–30 września. S. 28.
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К. Цішевського. Під час відсутності
К. Цішевського у Львові, В. Лозінський почав упадати за панною Анелею й добився
взаємності. Дізнавшись про зраду нареченої
та найкращого друга, К. Цішевський пережив психологічну кризу й почав погрожувати,
що накладе на себе руки. Згодом, бажаючи
дошкулити зрадливому другові, ображений
літератор став поширювати в місті рукописний памфлет, у якому ганьбив В. Лозінського.
Після цього В. Лозінський послав до “кривдника” секундантів.
Поєдинок на шаблях відбувся 10 січня
1861 р. в садку біля будинку офіцера австрійської артилерії Лєшека Домбчанського, розташованому між вулицями Калічою і Цита
Валери Лозінський.
дельною. Як згадували згодом очевидці, приРисунок сер. ХІХ ст.
йшовши на місце поєдинку, В. Лозінський аж
пінився з люті, кричав: “Дайте мені шаблю!
Я цю бестію розполовиню”16. “Польський Дюма” був нижчим на зріст від противника, а крім того, недобачав, тому К. Цішевський мав перевагу. Увесь поєдинок тривав менше хвилини. Уже першим випадом В. Лозінський поранив
К. Цішевського у ліве передпліччя, однак той зумів завдати потужного удару
у відповідь, розрубавши противникові скроню17. Удар прийшовся майже у те
саме місце, де була рана, яку В. Лозінський заробив пів року перед тим, під
час дуелі з Я. Добжанським. Слід зауважити, що В. Лозінський відзначався
емоційною нестабільністю, протягом останнього року життя він тричі висилав
виклики на дуелі.
Поранений у голову письменник одразу ж знепритомнів. Завданий під час
поєдинку вдалий удар у скроню, який розтинав поверхневу скроневу артерію,
уважався винятково елегантним та професійним й був свідченням фехтувального вміння дуелянта. Така рана одразу викликала сильну кровотечу, після
якої рідко хто міг продовжити поєдинок.
На місці дуелі В. Лозінського та К. Цішевського були присутніми двоє
спеціально запрошених лікарів. Вони надали першу допомогу пораненим.
Початково здавалося, що все обійшлося – рани були неглибокими, їх продезинфікували й наклали пов’язки. Усі свідки дуелі були переконані, що значно
більше проблем може викликати реакція поліції.
Niwińska-Lipińska Ewa. Recepcja utworów Walerego Łozińskiego // Tematy i Konteksty. № 2 (7).
Rzeszów, 2012. S. 224.
17
Козицький Андрій, Білостоцький Степан. Кримінальний світ старого Львова. Львів, 2001.
С. 191.
16
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Відповідно до прийнятого 1852 р. нового австрійського кримінального кодексу, поєдинки в імперії Габсбурґів залишалися забороненими. За завдання
під час дуелі тілесних ушкоджень можна було отримати від одного до десяти
років в’язниці. Якщо ж дуель завершувалася смертю одного із дуелянтів, покарання могло становити від десяти до двадцяти років тюрми18.
Наступного дня після поєдинку В. Лозінського та К. Цішевського дирекція
львівської поліції повідомила про дуель кримінальний суд. Спеціальна слідча
комісія у складі радника кримінального суду Матеуша Коласінського, діловода Владислава Сидоровича, судових лікарів Кароля Наґеля і Мауриція Рорера
почала допитувати дуелянтів та свідків події. Утім, слідство рухалося мляво,
оскільки ніхто не висував претензій, а завдані дуелянтами один одному рани, як
виглядало, не становили небезпеки для життя. Стандарним способом спустити
справу на гальмах у такій ситуації було визнати, що відбулася не дуель, а стався
нещасний випадок під час спортивного або тренувального фехтування.
Через два тижні після дуелі, 22 січня, В. Лозінський на власну відповідальність відпросився з лікарні. Але замість того, аби лежати вдома у ліжку,
письменник ходив у гості та відвідував редакції різних часописів. Це одразу
ж далося взнаки – стан письменника погіршився, почалася лихоманка, а згодом запалення мозкових оболонок19.
В. Лозінський помер о дев’ятій годині вечора 30 січня 1861 р. у своєму
помешканні на вулиці Скарбківській, 13 (тепер вул. Лесі Українки, будинок
не зберігся). Через смерть В. Лозінського кваліфікацію кримінальної справи
проти К. Цішевського довелося змінити. Нещасний дуелянт, який спричинив
смерть свого близького товариша, вперто твердив, що завдав смертельної рани
В. Лозінському випадково під час спортивного фехтування. Усі свідки в один
голос підтверджували його покази. Не розуміючи, як йому діяти, слідчий суддя почав затягувати справу. Адвокат К. Цішевського п’ять разів нагадував
М. Коласінському, що потрібно прийняти якесь рішення.
Через скарги на М. Коласінського, справу у нього забрали. Новим слідчим
суддею у справі став Л. Кучинський, який негайно арештував К. Цішевського
й протримав його у камері майже три місяці без жодного допиту. Новий слідчий суддя неочікувано висунув К. Цішевському звинувачення у державній
зраді.
Судовий процес проти К. Цішевського відбувся у грудні 1862 р. Головою
судового засідання був сам Л. Кучинський, його членами – Томаш Озуревич,
Антоній Дзєжинський, Францішек Боронський та Ян Товарніцький.
Звинувачення представляв прокурор Карл Діттріх, захист – адвокат Антоній
Домбчанський. Засідання тривали три дні. Більшістю голосів суд звільнив
Ustawa Karna z dnia 21 maja 1852 r. Z uwzględnieniem wszelkich zmieniających ją ustaw
austrjackich i polskich / Wydał Józef Wiktor Willaume. Wyd. piąte uzupełnione przez Marjana
Bodyńskiego. Lwów, 1929. S. 59. §159.
19
Козицький Андрій, Білостоцький Степан. Кримінальний світ... С. 192.
18
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К. Цішевського від закиду у державній зраді, але за збурення публічного спокою, спричинене статтею “Уривки”, засудив до шести місяців тюрми і назавжди заборонив керувати пресовими виданнями на посаді відповідального
редактора20. Літераторові зарахували той час, який він перебував у слідчому
арешті у термін ув’язнення, тому вже наприкінці січня 1863 р. К. Цішевський
вийшов із львівських “Кармелітів” – в‘язниці, що діяла в колишньому монастирі кармелітів взутих на колишньому Галицькому передмісті (не збереглася,
стояла у тому місці, де зараз розташований будинок на вул. Князя Романа, 1).
Наступні чотири роки літератор змушений був постійно лікуватися, але так
і не зміг повернути колишнього здоров’я. На початку 1867 р. К. Цішевський
помер у віці заледве тридцяти чотирьох років.
Займаючись справою К. Цішевського, Л. Кучинський відіграв у ній досить двозначну роль. З одного боку, чиновник повівся із літератором набагато
жорсткіше, ніж попередній слідчий суддя, що вів цю справу, а з другого – перекваліфікував її так, що висунуті звинувачення стало важко довести, через
що покарання виявилося значно м’якшим від того, яке могло загрожувати
К. Цішевському спочатку.
Періодично Л. Кучинському доводилося вести й політичні справи. На початку липня 1863 р., одразу після невдачі польського рейду на Радивилів, він
порушив справу проти князя А. Сапіги. Завдяки агентурним даним поліція знала, що саме князь став одним із головних організаторів допомоги повстанню,
та, як засвідчили поліційні інформатори, нібито навіть особисто взяв участь
у нападі на Радивилів. Розслідування Л. Кучинський почав із обшуку в палаці А. Сапіги у Львові. Близько четвертої години пополудні 9 липня 1863 р.
слідчий суддя разом із прокурором Йозефом Діттріхом, комісаром поліції
Леопольдом Ваґнером, командиром військового патруля капітаном Міхалом
Троячинським та судовим аускультантом (практикантом) Голинським з’явився
у палаці Сапіг на вулиці Широкій (тепер вул. Коперника, 40а, теперішня будівля споруджена пізніше на тому місці, де стояв старий палац родини Сапігів).
Правоохоронці застали князя у той момент, коли він саме обідав із родиною.
Після короткої розмови із Л. Кучинським і прокурором князь холоднокровно
повернувся за стіл, доручивши стежити за проведенням обшуку своєму секретареві Юліанові Горошкевичу. Вилучивши приватне листування князя та деякі
документи, що стосувалися Січневого повстання, слідчий суддя оголосив про
арешт А. Сапіги. Князя відвели до “Кармелітів”, де закрили у камері № 33.
Наступного дня затриманого оглянув судовий лікар, видавши рішення, що
хоча А. Сапіга й “має делікатну тілобудову”, за порушення режиму до нього
можна застосовувати тілесні покарання у вигляді побиття різками21.
Białynia-Chołodecki Józef. Z cyganeryi lwowskiej... S. 14.
Białynia-Chołodecki Józef. Adam ks. Sapieha i wyprawa wołyńska w świetle aktów procesu
karnego (Odczyt wygłoszony na posiedzeniu Tow. Histor. 28 czerwca 1919) // Placówka. (Lwów).
1919. № 24. 13 lipca. S. 6.
20
21
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В’язниця у колишньому монастирі кармелітів взутих.
Рисунок Л. Скжишевського 1863 р.

На слідстві А. Сапіга тримався мужньо, не заперечував, що займався допомогою повстанцям, але наполягав, що вона стосувалася винятково медичної
опіки. Цим же він і пояснював своє перебування у районі бойових дій, кажучи,
що наглядав там за евакуацією поранених. За словами А. Сапіги, гроші, які він
збирав у формі доброчинних внесків, призначалися не для повстанців, а на
відбудову римо-католицького костелу у Жовкві. Від повстанських документів,
які поліція знайшла у нього в будинку під час обшуку, князь відмовився, заявивши, що їх йому підкинули.
Тим часом Л. Кучинський не відступав, провівши ще три обшуки у тих
місцях, де зберігалися папери князя А. Сапіги. Під час допитів слідчий суддя
психологічно тиснув на князя, хоча жодного разу не застосував проти затриманого фізичного насилля. Стосунки між Л. Кучинським та А. Сапігою одразу почали складатися напружено, насамперед через заяву князя про підкинуті йому папери. Де-факто це означало звинувачення поліції у провокації, що
дуже обурило Л. Кучинського. Усвідомивши свою помилку, А. Сапіга згодом
змінив покази, кажучи, що компрометуючі папери йому прислав поштою невідомий адресат.
Арешт Л. Сапіги викликав значний резонанс у Львові. Серед польського
поспільства почали поширюватися поголоски про те, що слідчий суддя нібито
морально знущається із затриманого князя. Ці поголоски дуже швидко обросли вигаданими деталями, внаслідок чого Л. Кучинський почав перетворюватися на символ судової сваволі, об’єкт загальної зневаги та неприязні.
До розпалювання цієї неприязні серйозно спричинилася публікація у нелегальному часописі “Правда” (Prawda), який видавав у Львові учасник польського патріотичного руху Чижевич. Часопис виходив не надто регулярно, раз на
два, а подекуди й на три тижні. У восьмому числі цього видання, що вийшло із
датою 1 жовтня 1863 р., було вміщено замітку, яка змальовувала Л. Кучинського
у вельми непривабливому світлі. “Правда” писала, що Кучинський є поляком
з народження, здобув добру освіту й цілком свідомий того, що робить, тим не
менше “виконує обов’язки ката власної Вітчизни, ув’язнює та вигублює си-
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нів цієї землі”. Газета прямо під’юджувала громадську думку проти слідчого:
“А однак цей чоловік ходить поміж нами, веселий, рум’яний, глумливий
(kрiący), а навіть є люди, причому чесні, які подають йому руку. У зрілому
суспільстві така людина не могла б довго відігравати підлу та злочинну роль,
яку він узяв на себе, бо на кожному кроці його стрічали б докази убивчої погорди, яка б змусила його відступитися. Закликаємо радника Кучинського, аби
він припинив свою злочинну та огидну роль, інакше страшна сила публічної
погорди досягне його і вимірить йому заслужену кару”22.
Убивство Л. Кучинського сталося близько 19:15 у середу 28 жовтня
1863 р. на площі Каструм (тепер на цій території стоїть будівля Національного
музею у Львові імені Андрея Шептицького, а також розташований мистецький вернісаж навпроти Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької; назва площі походила від латинськ.
castrum – “укріплене місце”, оскільки саме тут колись був розташований
львівський Низький замок) у Львові. У театрі цього вечора ставили трагедію
Фридриха Шиллера у п‘яти актах “Орлеанська діва”. Вистава була доброчинною, отримані від неї прибутки мали передати панні Болеславі Венелів, яка,

Площа Каструм.
Фрагмент плану Львова 1861 р.
22

Цит. за: Stełła-Sawicki Jan. Galicya w powstaniu Styczniowym. Wyd. drugie. Lwów, 1913. S. 121.

– 15 –

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА...................................................................................................................................... 3

УБИВСТВО НА ПЛОЩІ КАСТРУМ.............................................................................6
ЗА КРОВ КАГАНЦЯ!......................................................................................................27
ТРИ КУЛІ НА ДВОХ......................................................................................................68
БОМБА ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА.......................................................................................107
ПОМСТА БІДН ОГО ШЕВЧИКА...............................................................................146
ЖЕРТВА СТАБІЛІЗАЦІЇ.............................................................................................170
СМЕРТЬ ПІДКОМІСАРА............................................................................................195
ПОСТРІЛ В ОБОРОНІ МІЛЬЙОНІВ........................................................................221
КІНЕЦЬ ЛОЯЛЬНОГО ПАТРІОТА...........................................................................248
ОСТАННЯ ГАСТРОЛЬ ПРОВОКАТОРА.................................................................272
ФІАСКО РОЗЧАРОВАНОГО ВІДСТУПНИКА.......................................................329
БУВ БИ ЛІС, А СОКИРА БУДЕ...................................................................................358
КОМЕНТАРІ..................................................................................................................................................399
ПОЛІТИЧНІ ВБИВСТВА ТА ЗАМАХИ У ЛЬВОВІ............................................................................418
АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА....................................................................................................................................433
ВИБРАНА ЛІТЕРАТУРА.............................................................................................................................435
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК...........................................................................................................................442
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК АВТОРІВ ТА РЕДАКТОРІВ ЦИТОВАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ..........464

