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Одним із небагатьох реальних здобутків нашої
незалежності є можливість висвітлення й пошанування
визначних імен минулого, на які багата українська історія.
Усвідомлюючи роль наших земляків в історії України, ми
віддаємо їм належну шану й нагадуємо про них молодим
поколінням, висвітлюючи життя й творчість тих визначних
особистостей, які народилися на Збаражчині або жили й
трудилися тут, залишивши вагомі здобутки у різних сферах
людської діяльності, хоч і були розсіяні життям по різних
країнах і континентах. Одним із них є Антін Горбачевський –
розповідь про якого у цій довідці. При можливості можна
скористатися інформацією з мережі Інтернет.
Довідка буде корисна широкому загалу користувачів.
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Горбачевський

Антін

Якович

народився 27 січня 1856 р. в селі
Зарубинці Збаразького району. Брат Івана
Горбачевського. Закінчив народну школу
в Збаражі, класичну гімназію в Тернополі
(1874)

та

правничий

факультет

Львівського університету (1879 р.). У
1883-84 рр. редагував львівську газету «Діло». Після здобуття
ступеня доктора права й адвокатської практики у Львові та
Перемишлі у 1893 р. відкрив адвокатську канцелярію у
Чорткові. Був організатором і головою Надзірної ради
кредитної спілки «Надія», головою товариства «Руська бесіда»
й

повітового

комітету

Націонал-демократичної

партії,

засновником української приватної гімназії Українського
педагогічного товариства у Чорткові.
У 1913 році А. Горбачевський був єдиним українцем
серед членів Найвищого державного трибуналу у Відні
(Австрія). У 1916 р. повернувся до Галичини, працював
адвокатом у Дрогобичі. Впродовж 1918-19 рр. брав активну
участь у розробці законодавства Західноукраїнської Народної
Республіки, був членом Української Народної Ради. В липні
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1919 р. переїхав з урядом ЗУНР до м. Кам’янець (нині
Кам’янець-Подільський). Заступник керівника надзвичайної
дипломатичної місії УНР до Польщі (вересень 1919 р.). З 1921
року жив у Чорткові. Був голово філії товариства допомоги
українським інвалідам, членом Надзірних рад «Повітового
союзу кооператорів», кооперативу «Українська книгарня» та ін.
У 1925 р. став одним із співзасновників Українського
національно-демократичного об’єднання (УНДО), а в 1927 р.,
як заслужений діяч, увійшов з ініціативи УНДО до сенату
Польщі. На посаді сенатора перебував три каденції, головував в
Українському парламентському клубі. В 1939 р. виїхав із
Чорткова до Львова. 1941-44 рр. проживав у Чорткові. У
березні 1944 р. виїхав до Кракова.
Помер Антін Горбачевський 25 (за іншими даними 26)
квітня 1944 року в м. Сянок (Польща).
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