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Тема 1. Річ Посполита як ранньомодерна monarchia mixta 

 

• поняття “Річ Посполита” та його рецепція в історіографії й суспільній думці; 

• міфологізація історії українських земель у складі Речі Посполитої; 

• період 1569–1772 рр. як час політичної модернізації українських земель.  
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Ранньомодерна Річ Посполита і сучасні держави 
 

 
 
 
 
Ранньомодерна Річ Посполита як monarchia mixta: 

• централізм, 

• регіоналізм, 

• шляхетський патріотизм, 

• місцеве самоврядування 

 

Річ Посполита: республіка чи монархія? 

• monarchia mixta – мішана монархія 

• respublica mixta – мішана держава 
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Monarchia mixta: 

• поділ влади (за Арістотелем) 

• згода станів – concordia ordinum (за Цицероном) 

• вищість права над правителем (за Святим Томою) 

Республіка:  

• керівників держави обирають на визначений час 

• керівники відповідальні перед законом 

• воля держави є результатом загальної волі, оголошеної через представників 

загалу 

Монархія:  

• влада належить одній людині, яка очолює державу 

• влада правителя є зазвичай спадковою і отриманою шляхом певних 

церемоній (коронація) 

• усі владні органи діють від імені правителя та за його дорученням 

• монарх зазвичай не є відповідальним ані політично, ані юридично 

Монархія:  

• абсолютна – коли правитель займає незалежні позиції щодо станових 

зібрань і має можливість концентрувати владу у своїх руках 

• абсолютна монархія – влада “від Бога”  

 

• мішана – коли правитель інтегрований у роботу парламенту і не здатний 

зосереджувати усю владу у своїх руках 

• мішана монархія – влада “з волі народу” 

 

Річ Посполита: 

• виборність монарха 

• відповідальність монарха 

• парламентський устрій 

• права й вольності шляхетського народу 

• місцеве самоврядування 
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Монарх у парламенті Речі Посполитої 
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Тема 2. Люблінська унія 1569 року та утворення Речі Посполитої 
 

• Підготовка і укладення унії. 

• Люблінський сейм 1569 р. 

• Інкорпорація Королівської Пруссії. Інкорпорація Волині, Київщини й 

Брацлавщини. 

• Основні положення унійного договору. Становище Корони Польської і 

Великого князівства Литовського. 

• Контроверсійні моменти. 

• Устрій Речі Посполитої у світлі акту Люблінської унії.  

 

Унія: 

• Персональна унія – зв’язок двох або більше держав, які мають спільного 

правителя (монарха), але зберігають політичну, правову та організаційну 

окремішність. 

• Реальна унія – зв’язок двох або більше держав, які мають спільні державні 

органи і виступають як єдиний суб’єкт міжнародного права. 

 

Екзекуційний рух / Ruch egzekucyjny:  

• екзекуція прав – виконання законів і сеймових постанов 

• екзекуція маєтків – повернення королівщин 

• екзекуція унії – уніфікація адміністративно-територіального устрою (ВКЛ, 

Королівська Пруссія, Заторсько-Осьвєнцимське князівство) 

також посилення роді сейму, скасування привілеїв Церкви, судова реформа, 

фіскальна реформа, військова реформа, свобода віровизнань 
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Люблінський сейм, 10 січня – 12 серпня 1569 р. 

• 20 лютого 1569 р. – інкорпорація Заторсько-Осьвєнцимського князівства 

• 16 березня 1569 р. – інкорпорація Королівської Пруссії 

литовська делегація: 

• Миколай “Рудий” Радзивілл, литовський канцлер 

• Ян Ходкевич, жмудський староста 

• Остафій Воллович, литовський підканцлер 

• Миколай Нарушевич, литовський підскарбій 

польська пропозиція: 

• окремий уряд 

• окремий сейм 

• спільні наради в справах оборони і виборів правителя 

• екзекуція не поширюватиметься на ВКЛ 
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литовська пропозиція: 

• персональна унія 

• угода проти зовнішніх ворогів 

 

Інкорпорація частин Великого князівства Литовського до складу Польського 

королівства:  

• 5 березня – Підляшшя 

• 27 травня – Волинь і Брацлавщина 

• 6 червня – Київщина 
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Акт Люблінської унії 1569 року 

 

 
 

Зміст Люблінської унії 1569 року: 

• обов’язок перед батьківщиною (ВКЛ), зокрема потреба внутрішнього й 

зовнішнього захисту 

• поновлення старих договорів в наступний спосіб 

• соборність 

• єдність короля і його виборів 

• скасування виборів і коронації великого князя 

• скасування дідичних прав короля на ВКЛ 

• затвердження новокоронованим королем прав і привілеїв обох народів 

• спільні сейми і ради 
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• збереження прав і привілеїв 

• присяги литовських урядників королю 

• заборона сепаратних відносин з іншими країнами 

• уніфікація монети 

• скасування мит 

• право набувати маєтки 

• підтвердження інших положень привілея короля Александра 

• скасування окремих сеймів 

• присяга новопризначених урядників 

• не поширення на ВКЛ екзекуції і збереження старих прав 
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Тема 3. Простір і територіальний устрій Речі Посполитої  

 
• Формування території.  

• Кордони.  

• Столиці.  

• Стан заселеності й регіональна специфіка.  

• Адміністративно-територіальний устрій.  

• Українські воєводства.  

• Організація місцевого управління.  

 
Адміністративно-територіальний поділ: 

• Територіальними одиницями у складі РП були провінції, воєводства, землі і 

повіти (також князівства). 

• Устрій загалом сформувався на час створення і не зазнав принципових змін 

впродовж майже усього існування РП. 

• Поділ був неуніфікований (в його основі лежав державно-територіальний 

устрій середньовічних князівств і земель) і різнився в окремих регіонах. 

• Воєводства могли поділятися на землі і повіти, або тільки на повіти, деякі 

землі мали статус воєводств. 

Адміністративно-територіальний поділ: 

• Площа окремих воєводств коливалася від кількох до кількасот тисяч 

квадратних кілометрів. 

• Існувала ієрархія воєводств і земель, яка проявлялась у порядку засідання їх 

представників у сеймі, розгляді судових справ у трибуналі, старшинстві 

урядів тощо. 

• Поза формальним адміністративно-територіальним устроєм в РП 

виокремлювали історико-географічні регіони, які лише частково співпадали 

з воєводсько-повітовим поділом. 

• Назви одиниць утворювались від назв їх адміністративних центрів або від 

назв історико-географічних регіонів, які вони охоплювали. 
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Провінції Речі Посполитої 

 

 
 

 

Великопольська провінція (поділялася на 12 воєводств, 2 землі і 1 князівство) 

історична Великопольща 

(6 воєводств і 2 землі): 

Мазовія (3 воєводства): 

• Мазовецьке воєводство 

• Познанське воєводство • Плоцьке воєводство 

• Каліське воєводство • Равське воєводство 

Королівська Пруссія (3 воєводства і • Бжесько-Куявське воєводство 
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• Іновроцлавське воєводство 1 князівство-єпископство): 

• Ленчицьке воєводство • Мальборкське воєводство 

• Серадзьке воєводство • Поморське воєводство 

• Вєлюнська земля • Хелмінське воєводство 

• Добжинська земля  • Вармінське єпископство 
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Малопольська провінція (поділялась на 11 воєводств) 

історична Малопольща (3 воєводства): Русь (7 воєводств): 

• Краківське воєводство • Руське воєводство 

• Сандомирське воєводство • Белзьке воєводство 

• Люблінське воєводство • Подільське воєводство 

Підляшшя (1 воєводство): • Волинське воєводство 

• Підляське воєводство • Київське воєводство 

 • Брацлавське воєводство 

• Чернігівське воєводство 

 

Литовська провінція (поділялась на 9 воєводств і 1 князівство-землю) 

• Віленське воєводство 

• Троцьке воєводство 

• Берестейське воєводство 

• Вітебське воєводство 

• Мстиславське воєводство 

• Новоґрудське воєводство 

• Мінське воєводство 

• Полоцьке воєводство 

• Смоленське воєводство 

• Жмудське князівство 

 

Населення Речі Посполитої: 

• Кількість населення Речі Посполитої оцінюють від 10–11 мільйонів осіб в 

першій половині XVII ст. до 12–15 мільйонів осіб в другій половині 

XVIII ст. 

• Густоту населення оцінюють від 10 до 20 осіб на квадратний кілометр. 

• Суспільство мала традиційний для тогочасних європейських країн поділ на 

три основні стани: шляхетський, міщанський і селянський, з-поміж яких 

шляхта займала домінуюче становище, зосередивши у своїх руках привілеї й 

владу в країні. 
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Тема 4. Влада монарха в Речі Посполитій 

 
• Вибори (елекція) короля і міжкоролів’я.  

• Впровадження елекції viritim.  

• Обмеженість королівської влади.  

• Пакта конвента і Генрикові артикули.  

• Королівський двір.  

• Регалізм і централізм.  

 

Вибори 1764 року (картина Bernarda Bellotto) 

 

 
 

Сигізмунд II Август, якому 1 серпня 1569 року (після підписання Люблінської 

унії) виповнилось 49 років († 7.07.1572) 
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Pacta conventa Генрика Валуа 
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Генрикові артикули 

• сейм кожні два роки (тривалістю 6 тижнів) 
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• перебування сенаторів-резидентів при боці монарха 

• відрядження посольств і укладення договорів за згодою сенаторів-

резидентів 

• одруження за згодою сенату 

• посполите рушення тільки в межах держави і за рішенням сейму 

• забезпечення оборони кордонів 

• заборона призначати спадкоємця 

• у випадку порушення прав і вольностей шляхта має право відмовити у 

послуху монархові 

 

шляхтич перед королем зобов’язаний: 

• сплачувати два гроші з лану (до 1632 р.) 

• брати участь у посполитому рушенні 

• ставати за королівським позовом до суду 

 

королівські компетенції й прерогативи: 

• виступав джерелом права для міст (Гданськ визнавав зверхність короля, а не 

сейму) 

• надавав окремі привілеї (на заснування міст, практикування певних 

професій, ведення торгівлі (ярмарки й торги), роботу друкарень / 

видавництв тощо) 

• розпоряджався 1/6 земель держави 

• роздавав ґродових і неґродових староств та інших державних маєтків-

королівщин (держави, тенути, війтівства) 

• призначав на всі світські (центральні й земські уряди) та найвищі духовні 

(єпископства) посади (але не міг відібрати) 

• мав ініціативу й право вето в сеймовому законодавстві 

• виступав джерелом “справедливості” (через канцлера чи референдарія), 

уособлюючи судову владу 

• надавав “залізні листи” (“ґлейти”), що давали імунітет для підсудних або 

засуджених (але не міг помилувати чи амністувати) 
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• здійснював верховне головнокомандування над військами Корони і ВКЛ 

• вирішував питання зовнішньої політики – напряму або через сейм чи 

прибічних сенаторів 

 

слабкість королівської влади? 

• головна слабкість – виборність короля (фактично від початку Ягеллонської 

династії в Польському королівстві) 

• подібна виборність правителя постійно чи спорадично практикувалась в 

Імперії, Датському королівстві, Угорському королівстві, Чеському 

королівстві, Шведському королівстві, Венеціанській республіці тощо 

• суттєве обмеження для творення династії в Речі Посполитій – заборона 

королю за свого життя й правління призначати свого наступника, агітувати 

чи в якісь спосіб готувати виборців до майбутньої елекції (постанови сеймів 

1593, 1607 і 1631 рр.), натомість фактично це могли робити правителі 

сусідніх / інших держав 

 

тенденції до творення правлячої династії в Речі Посполитій: до 1669 р. монархи 

Речі Посполитої були пов’язані з Ягеллонською династією (по жіночій лінії) або з 

попереднім королем: 

• чоловік королівни (Генрік Валуа, Стефан Баторій) 

• племінник (син сестри) одного з попередніх королів (Сигізмунд III) 

• старший син попереднього короля (Владислав IV) 

• молодший брат попереднього короля (Ян Казимир) 

• Ян III Собеський добивався престолу для своїх синів, яких називали 

королевичами 

• саксонські Веттіни: батько Август II і Август III 

 

 

 

 

 21



Тема 5. Сеймики як регіональні органи самоуправління в Речі 

Посполитій 
 

• Воєводські й земські сеймики.  

• Генеральні сеймики.  

• Порядок скликання й проведення.  

• Сеймикові постанови.  

• Місцеве самоврядування.  

• Шляхетський регіоналізм.  

 

Сеймики 

• у XV–XVIII ст. зібрання представників привілейованого стану (шляхти) 

окремих регіонів (повітів, земель, воєводств, провінцій), в часи Речі Посполитої 

творили нижчу ланку парламентсько-представницької системи і виконували 

функції органів місцевого самоврядування.  

 

 
Типологія сеймиків 
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В залежності від цілей і обставин проведення поділялись на: 

•  передсеймові (обирали послів на сейм і надавали їм інструкцію),  

• післясеймові (після 1591 р.; забезпечували виконання сеймових постанов),  

• елекційні (обирали кандидатів на земські уряди),  

• депутатські (від 1578 р.; обирали суддів до Коронного трибуналу),  

• надзвичайні (вирішували невідкладні справи),  

• конфедераційні або каптурові (в часи безкоролів’їв здійснювали владу в 

регіоні),  

• господарські або “доброго порядку” (займалися питаннями місцевого 

самоврядування) 

 

Організація роботи сеймиків – процедура скликання 

• Процедура скликання сеймикових зібрань не була регламентована 

законодавчо і відбувалася згідно зі звичаєвим правом. 

• Хоча процедура була сталою і стандартною, існували певні відмінності при 

скликанні сеймиків різних типів. 

• Передсеймові сеймики мав право скликати тільки король. 

• Рішення про проведення передсеймового сеймика приймалося в рамках 

рішення про скликання вального сейму. 

• До кожного повіту з королівської канцелярії висилалися підписані королем 

універсали, у яких коротко окреслювалися політична ситуація і “потреби Речі 

Посполитої”, що викликали необхідність скликання сейму, та повідомлялися час і 

місце проведення сейму, сеймиків. 

• Рішення про проведення післясеймових сеймиків приймалося на сеймі. 

• Універсали, яким вони скликалися, видавалися з королівської канцелярії.  

• Депутатські сеймики відбувалися за сеймовою постановою 1578 р. у сталих 

термінах – жодних універсалів про їх скликання не видавалося. 

• Елекційний сеймик скликав воєвода або каштелян спеціально виданим 

універсалом, у якому повідомляв шляхту про вакантність земського уряду та про 

час і місце проведення елекції кандидатів. 
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• Надзвичайний сеймик, в залежності від того, хто прийняв рішення про його 

проведення – король або шляхта, збирався за королівським універсалом або за 

універсалом когось з місцевих урядників (воєводи, каштеляна, старости, 

підкоморія). 

• В часі безкоролів’я рішення про проведення передконвокаційного сеймика 

приймав примас, переделекційного сеймика – конвокаційний сейм. 

• Рішення про скликання конфедераційних сеймиків, не пов’язаних з роботою 

сейму, приймалися шляхтою воєводства (землі).  

 

Організація роботи сеймиків – хід, терміни і місце роботи 

• Відкривав зібрання найстарший за рангом з присутніх урядників воєводства 

(землі). Під його керівництвом відбувалися вибори маршалка – голови зібрання. 

• Після цього сеймик приступав до основного етапу своєї роботи – розгляду 

питань, заради виконання яких він скликався. 

• На передсеймових та деяких інших сеймиках, які скликалися за 

королівськими універсалами, спочатку відбувалася так звана “відправа 

королівської легації”: до кола учасників сеймика урочисто входив королівський 

легат (посол) і після короткої промови виголошував текст королівської інструкції 

(легації). Після цього сеймик розпочинав обговорення справ.  

• На післясеймових (реляційних) сеймиках на початку зібрання 

вислуховували звіт сеймових послів про роботу сейму, прийняті на ньому рішення 

та питання, які посли “взяли до братії”, тобто відклали для остаточного рішення на 

післясеймовий сеймик; згодом приступали до обговорення. 

• На основі виголошених промов секретар або писар під наглядом маршалка 

укладав проект сеймикової постанови. 

• Після узгодження суперечливих пунктів писався остаточний варіант 

постанови. 

• Вибори послів на передсеймових сеймиках проводилися до прийняття 

остаточного варіанту інструкції на сейм. 
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• На депутатських та елекційних сеймиках вибори відбувалися відразу після 

обрання маршалка, а обговорення справ і укладення постанови проходили після 

елекції. 

• Вибори послів та депутатів, а також маршалків, здійснювалися більшістю 

голосів. 

• Після прийняття сеймикових документів та успішних виборів маршалок 

оголошував завершення роботи сеймика і учасники залишали місце проведення 

нарад. 
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Тема 6. Парламент в Речі Посполитій 
 

• Сейм. 

• Сенат і Посольська ізба. 

• Сейми звичайні і надзвичайні. 

• Liberum veto. 

• Сеймові конституції.  

 

Станово-представницька система в Речі Посполитій 

• вища ланка – вальний сейм 

• нижча ланка – земські сеймики 

 

Сейм Речі Посполитої 

• верхня палата – Сенат 

• нижня палата – Посольська ізба 

 

Звичайний (ординарний) сейм 

• мав скликатися найпізніше за два роки (фактично найчастіше раз на два 

роки) 

• каденція – 6 тижнів (пролонгація за згодою усіх послів) 

Надзвичайний (екстраординарний) сейм 

• міг бути скликаний у будь-який момент 

• каденція – 2–3 тижні 

• ухвалу про можливість проведення такого сейму прийнято в 1595 р. 

• вперше надзвичайний сейм проведено в 1613 р. 

• в 1637 р. заборонено скликати короткий сейм, тільки 6-тижневий (міг бути 

скорочений) 

 

Сенат 

архієпископи, єпископи, воєводи, більші каштеляни, менші каштеляни, міністри 

(великі маршалки, канцлери, підканцлери, великі підскарбії, надворні маршалки) 
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• в середині XVII ст. Сенат – 150 осіб: 

• Корона – 115 сенаторів 

• Литва – 28 сенаторів 

• Інфлянти – 7 сенаторів 

• присутність – від чверті до третини 

• причини відсутності або запізнення: конфлікт з королівським двором, 

небажання висловлюватися про королівську політику, витрати на подорож і 

тривале проживання у Варшаві, брак помешкань, стан здоров’я, ускладнена дорога, 

епідемії 

 

Посольська ізба 

представники від шляхти окремих воєводств і земель, обрані на сеймиках 

• в середині XVII ст. Посольська ізба – 204 посли: 

• Корона – 118 представників 

• Литва – 48 представників 

• Інфлянти – 6 представників 

• Королівська Пруссія – 32 представники 

• реальна присутність – близько третини (в окремих випадках понад 100 осіб) 

• чимало послів запізнювалось, але не існувало поняття кворуму (на сеймі 

1664/1665 р. маршалка обирали 30 послів) 

 

Ефективність роботи сейму 

• перший сейм, що завершився без ухвал – торунський 1576 р. 

• перший сейм, зірваний через протест посла – в 1652 р., коли упітский посол 

Владислав Сіцінський в останній день не дозволив на пролонгацію (продовження) 

засідань 

• перший сейм, зірваний до формального початку – в 1688 р., коли віленський 

посол Казімєж Станіслав Домбровський запротестував ще на етапі виборів 

маршалка Посольської ізби 
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Різні типи сеймових конституцій за Анною Сухені-Грабовською 

• інтерпретації старих прав, які підлягали виконанню 

• надання конституціям доповнень 

• розпорядження виконавчого характеру 

• одноразове розпорядження, яке стосується конкретних етапів виконання 

закону 

• нові права 

• постанови, які стосуються конфесійних справ у рамках інтерпретації старого 

права 

 

Види сеймових конституцій за Вацлавом Урущаком 

• конституції, які оновлюють посполите право 

• конституції, які підтверджують або повторюють попередні права 

• нормативні ухвали у справі виконання зобов’язальних прав 

• адміністративні розпорядження  

 

Конституції коронаційного сейму 1633 року 
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Тема 7. Адміністрація й уряди Речі Посполитій 
 

• Міністри й урядники. 

• Старостинські уряди. 

• Податкова система. 

• Армія. 

• Судова система.  

 

Адміністрація 

• На загальнодержавному й регіональному рівнях влада не була чітко 

організована і здійснювалась через систему центральних (коронних і литовських) 

та земських (у кожному воєводстві, землі і повіті) урядів, на які призначав 

(пожиттєво) король і посідати які могли виключно шляхтичі. 

• Більшість з таких урядників були титулярними, решта виконувала певні 

функції адміністративного, військового чи судового характеру, часто поєднуючи їх. 

• Ключову роль в управлінні РП відігравали особи, які займали так звані 

“міністерські” уряди (окремі в Короні і ВКЛ) – канцлер і підканцлер (зовнішня й 

внутрішня політика), підскарбії (управління державною і королівською 

скарбницею), гетьмани (керівництво військом), маршалки (організація 

королівського двору). 

• Відсутність у РП розбудованого бюрократичного апарату обумовлювала 

відсутність чіткої вертикалі влади й слабкість владних структур у регіонах, але, 

водночас, дозволяла обходитися без складної фіскальної системи: у РП більшість 

податків мали непостійний характер і рішення про їх збір кожного разу мусив 

приймати сейм. 

 

центральні уряди 

сенаторські (після менших каштелянів, 

1569 р.): 

міністерські (після воєвод, 1768 р.): 

• маршалок великий 

• маршалок великий • гетьман великий 

• канцлер • канцлер 

 29



• підканцлер • підканцлер 

• підскарбій великий • підскарбій великий 

• референдарій • маршалок надворний 

• гетьман польний  

 

основні податки 

• лановий – податок від кількості орної землі (з кожного лану [близько 20–

25 гектарів] обробленої землі, у містах шос – податок з нерухомості) 

• подимний – податок від кількості будинків / дворів, фактично господарств (з 

1629 р.) 

• поголовний – податок від числа мешканців (з 1660-х років, від 1717 р. 

єдиний загальний податок, призначуваний сеймом) 

• чопове й шелязне – податок від виробництва й продажу алкогольних напоїв 

(у диспозиції сеймиків) 

прибутки надворного скарбу на рік 

• кінець правління Сигізмунда III – 457 тисяч злотих 

• правління Яна Казимира – 1 мільйон злотих 

• початок XVIII ст. – 2 мільйони злотих 

• правління Станіслава Понятовського – 5–6 мільйонів злотих 

 

Армія 

• нерегулярність і повільність збору податків, про сплату яких кожного разу 

мав приймати спеціальне рішення сейм зумовлювали відсутність певний час 

постійної армії в РП 

• утримання війська було основною статтею видатків у бюджеті країни 

 

• початково основою збройних сил РП було шляхетське (рицарське) 

ополчення (посполите рушення), яке збиралося за рішенням сейму й короля 

та мала низькі військові якості (востаннє скликане в 1672 р.) 
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• регулярними були лише підрозділи кварцяного війська (4–8 тисяч вояків), 

створеного в 1560-х роках для оборони українських земель від татарських 

нападів. 

• на час війни вербувалося наймане військо – згідно з компутом (реєстром), 

ухваленим і профінансованим сеймом (так зване “компутове військо”), яке 

зміцнювали іррегулярними військами (вибранецька чи ланова піхота, 

повітові хоругви, магнатські підрозділи, запорізькі козаки) 

• від 1652 р. компутове військо (переважно кавалерія) стало постійним 

(зменшувалося в мирний час) 

• з 1717 р. зі сталою кількістю вояків – 24 тисячі (18 тисяч в Короні, 6 тисяч у 

ВКЛ) 

Земські уряди 

ієрархія земських урядів “Ordo officialium terrestium” 1611 р. 

• воєвода • підстолій 

• каштелян • чашник 

• підкоморій • ловчий 

• судовий староста • войський 

• хорунжий • земський писар 

• земський суддя • мечник 

• стольник • войський меньший 

• підчаший • скарбник (з 1635–1638 рр.) 

• земський підсудок 

Зайняття урядів 

• діяла засада пожиттєвості (доживотності) зайняття земських урядів 

• фактично уряд можна було втратити лише за державну зраду 

• неможливо усунути з уряду особу, яка не могла або не бажала виконувати 

обов’язки, властиві цьому урядові 

• на усі уряди призначав король 
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Тема 8. Період становлення Речі Посполитої (1569–1605): від 

Великого безкоролів’я до політичної кризи початку XVII ст. 
 

• Кінець правління Сигізмунда ІІ Августа (1569–1572) і безкоролів’я після 

його смерті. 

• Правління Генрика Валуа (1574). 

• “Генрикові артикули”. 

• Безкоролів’я після втечі Генріка Валуа. Обрання Стефана Баторія. 

• Конфлікт з Гданськом. Завершення інфлянтської війни, підписання Ям-

Запольського мирного договору.  

• Створення трибуналу. 

• Справа Зборовських. 

• Безкоролів’я після смерті Стефана Баторія. 

• Подвійна елекція, битва під Бичиною й пацифікаційний сейм 1589 р. 

• Польсько-шведська особиста унія та її розрив. 

• Спроби Сигізмунда ІІІ укріпити королівську владу. 

• Конфлікт між королем і Яном Замойським.  

 

Кандидати 1573 року  

• Ернест Габсбург, австрійський ерцгерцог 

• Юхан III Ваза, шведський король 

• Іван IV Грозний, московський цар 

• Федір Іванович, син царя Івана Грозного 

• Генрик Валуа, герцог анжуйський 

• Альфонс д’Есте, герцог Ферари, Модени і Реджіо 

• Вільгельм з Рожемберка, чеський можновладець 

• Єжи Язловецький, Ян Костка, Вавжинець Слупський 

Елекція 

• тривала від 4 квітня 1573 р. 

• 50 тисяч учасників, в тому числі 10 тисяч дрібної мазовецької шляхти 

• проходила під ласкою Рафала Лещинського 
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• перемога Генрика, причини: антинімецькі погляди шляхти, інтриги 

габсбурзьких агентів, вдала агітація французьких посланців 

• 11 травня 1575 р. Генрика Валуа проголошено королем Речі Посполитої 

 

 

 

 

 

 

Генрик Валуа 

(Валезій) 

(*19.09.1551 

†2.08.1589), 

обраний 11 травня 

1573 р., 

коронований 

21 лютого 1574 р., 

виїхав з Кракова 

18/19 червня 

1574 р.  

 

 

• 10 вересня 1573 р. Генрик Валуа присягнув в Нотр-Дам в Парижі 

• через Франкфурт прибув до РП на коронаційний сейм, що тривав з 

22 лютого по 2 квітня 1574 р. 

• суперечності між королем і його оточенням та політичними діячами Речі 

Посполитої 

• в ніч з 18 на 19 червня 1574 р. Генрик Валуа залишає Річ Посполиту, через 

Венецію досягає Франції 
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Іштван (Стефан) 

Баторій 

(* 27.09.1533 

† 12.12.1586), 

правитель 

Семигороду (з 

1571 р.)  
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• Трибунал – Корона (1578 р.), ВКЛ (1581 р.), Королівська Пруссія (1585 р.), 

Україна (1589–1590 рр.) 

• Внутрішня політика Стефана Баторія: врегулювання скарбових справ, 

відновлення соляних копалень в Олькуші, організація вибранецької піхоти з 

королівщин 

• прокатолицька позиція, підтримка єзуїтів, однак в 1578 р. ординація проти 

порушників релігійного спокою (в Кракові); шляхтич вирішує питання про 

віру підданих у своїх маєтках (1585 р.) 

• впровадження реєстрового козацтва, поручник Ян Оришовський  (загальне 

керівництво – Михайло Вишневецький), Трахтемирівський монастир як 

шпиталь (1582 р.) 

• складні стосунки з сеймами 

партія Замойського 

• Зборовські, примас Карнковський, великий маршалок Анджей Опалінський 

• “тиранія” над Зборовськими 

• краківський воєвода Пйотр (помер у 1581 р.) і надворний маршалок Анджей, 

Ян 

• авантюрист Самуель Зборовський (Запоріжжя, московський фронт), 

звинувачення у замаху на короля 

• у ніч з 12 на 13 травня 1584 р. схоплений Станіславом Жулкевським і 

Міколаєм Угровецьким та доставлений на Вавель, 26 травня страчений (без 

суду, за згодою короля) 
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Сигізмунд III 

Ваза 

(*20.06.1566 

†30.04.1632), 

обраний 

19 серпня 

1587 р., 

коронований 

27 грудня 

1587 р.  
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Тема 9. Період політичного посилення Речі Посполитої (1606–1632): 

від рокошу М. Зебжидовського до московських і шведських 

кампаній 
 

• Посилення опозиційних настроїв серед шляхти. Конфедерація і її поразка. 

• Друга половина правління Сигізмунда III. 

• Лжедмитрії та війна з Московським царством: здобуття Смоленська, походи 

на Москву, підписання Деулінського перемир’я. 

• Війна з Османською імперією: битви під Цецорою і Хотином. 

• Продовження війни зі Швецією: втрата Риги, оборона Прусс, підписання 

Альтмарського договору. 

• Кінець правління Сигізмунда ІІІ.  

 

сандомирські артикули 

• врегулювання роздачі вакантних 

урядів і посад (не королем), 

• недопущення королівських 

старост і дворян до посольств на 

сейм, • виборність земських урядів, 

• нагляд підскарбіїв над роботою 

монетних дворів і всіма 

прибутками короля, 

• діяльність послів тільки згідно 

інструкції (відповідальність 

перед посполитим рушенням), 

• впорядкування способу елекції 

короля, 

• впровадження ради чотирьох 

сенаторів, котрих король повинен 

слухатися, • передача королю оборони 

кордонів, • віддати під сенаторсько-

шляхетський суд поганих 

порадників короля, 

• проведення періодичних 

переписів посполитого рушення, 

• усунути з королівського двору 

єзуїтів 
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Віслицькі артикули 

• затвердження вільної елекції, 

• заборона обирати наступника трону за життя короля, 

• невпровадження прибочного сенату як дорадчого інституту, 

• виконання pacta conventa – Естонія, флот, українські замки, релігійний 

спокій (припинення замішань), коректура права, задвірні суди та інші 

• віслицькі артикули апробовані королем 

• відкинуті рокошанами 8 вересня 1606 р. 

• 20 вересня видано універсал про скликання посполитого рушення 

 

Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині правління 

Сигізмунда III (1609–1632 роки) 

• східний кордон – Московське царство 

• південний кордон – Османська імперія 

• північний кордон – Шведське королівство 

Східний кордон – Московське царство 
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• 14 лютого 1610 р. угода з делегацією Філарета: запрошення на московський 

трон королевича Владислава, вільність православної віри, підтвердження 

прав бояр, забезпечення недоторканності маєтків 

• 4 липня 1610 р. битва під Клушином: перемога річпосполитського війська 

Станіслава Жулкєвського 

• 1611–1612 рр. – походи на Москву Яна Сапєги, Яна Ходкевича і Миколя 

Струся (з платнею гарнізону) 

• осінь 1612 р. – похід армії Сигізмунда III, штурм Волоколамська 

• 1 листопада 1612 р. – капітуляція річпосполитського гарнізону у Кремлі 

 

Південний кордон – Османська імперія 

• сейм 3 листопада – 11 грудня 1620 р. ухвалив збір податків задля виділення 

5 мільйонів злотих на утримання 60 тисяч війська впродовж трьох кварталів, 

відрядив посольства до Іспанії, імператора й Англії, постановив навербувати 

40 тисяч козаків 

• вересень 1621 р. бої під Хотином, річпосполитським військом керував Ян 

Ходкевич (помер 24 вересня), потім Станіслав Любомирський 

• штурми табору тривали до 28 вересня і завершились безрезультатно 

Умови мирного договору, підписаного 9 жовтня 1621 р.: 

• кордон по Дністру 

• Хотин у володінні османів 

• припинення нападів татар і козаків 

• господарями мають бути прихильні до Речі Посполитої християни 

• постійний посол Речі Посполитої в Стамбулі 

• сплата “упоминків” татарам, за що ті мають допомагати Речі Посполитій 

договір затверджений посольством коронного конюшого Кшиштофа Збаразького 

(за підтримки французького й англійського послів у Стамбулі) 

 

Північний кордон – Шведське королівство 

• Густав II Адольф (народився 9.12.1594 р., двоюрідний брат Сигізмунда III), 

шведський король у 1611–1632 рр. 
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26 вересня 1629 р. мирний договір в Альтмарку: 

• терміном на 6 років 

• status quo: прусські міста (крім Гданська і Пуцька) під владою Швеції 
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Тема 10. Період політичного розквіту Речі Посполитої (1632–1648): 

час „золотого” спокою 
 

• Безкоролів’я після смерті Сигізмунда ІІІ. 

• Смоленська війна і підписання Полянівського мирного договору. 

• Організація Чернігівського воєводства. 

• Війна з Абаза-пашею. 

• Підготовка війни зі Швецією і підписання Штумсдорфського мирного 

договору (1635). 

• Козацькі війни 1637–1638 рр. 

• Спроби посилення королівської влади (Кавалерія і гданське мито). 

Фамілійний пакт з Габсбургами. Плани війни з Портою і варшавський сейм 

1646 р.  

 

Кандидатура Владислава IV  

• фактично єдиний кандидат: шведський король Владислав, королевич 

(старший син Сигізмунда III Вази і його першої дружини Анни Габсбург) 

• народився 9 червня 1595 р. (37 років) 

• вихований “по-польски” (не монахами і не іноземцями) під наглядом 

достойників 

• добрі стосунки з польським рицарством і українським козацтвом (після 

походів на Москву і хотинської кампанії) 

• тримався в стороні від королівського двору 

• знав чотири іноземні мови: латинську, німецьку, італійську і шведську 

 

 41



 

 

 42 



Війна з Московською державою (1632–1634 рр.) 

• порушення Москвою перемир’я 

• восени 1632 р. наступ і здобуття московськими військами міст Сєбєж, 

Невель, Усьвят, Дорогобуж, Біла, Раславль, Трубецьк, Новгород-Сіверський, 

Стародуб, Мстиславль, Кричев 

• 18 жовтня 1632 р. 30-титисячна московська армія Михайла Шеїна (з 

200 гарматами) розпочала облогу Смоленська 

• гарнізон Смоленська: 2 тисячі вояків під керівництвом смоленського 

підвоєводи князя Самуеля Друцького-Сокольницького 

• 21–28 вересня – московські загони витіснено з пануючих над містом позицій 

• 4 жовтня – усунуто від міста 

• армія Михайла Шеїна була оточена, 7 січня 1634 р. безуспішно пробувала 

здійснити прорив 

• після нестачі продовольства і голоду московська армія капітулювала 

(залишилось 8 тисяч вояків) 
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Війна з Абаза-пашею (1633–1634 рр.) 

• фактично війна велась з Османською імперією, з волі султана Мурада IV та 

в порозумінні з Москвою 

• Абаза (Абази) паша, відинський (силістрійський) намісник, колишній 

невільник абхазького походження (у тогочасній Речі Посполитій вважалося, 

що був потуреченим русином – селянин Івашко з Поділля) 

• 20 жовтня 1633 р. вторгнувся до Речі Посполитої, діяв всупереч наказом 

візиря, але з волі султана 

• 55 тисяч вояків – турків, татар, волохів (10 тисяч) 

• 22 жовтня безрезультатні бої під Кам’янцем з армією гетьмана Станіслава 

Конєцпольського (4,5 тисячі вояків кварцяного війська, 6 тисяч вояків з 

магнатських загонів, козаки) 

зовнішньополітичний вибір 

• пропозиція французького посла (серпень 1635 р.): обіцянка Сілезії (в 

перспективі імператорська корона) і спільна ліга з французькими 

союзниками проти Австрії, французькі субсидії (3 мільйона) на 20 тисяч 

війська, шлюб з Людвікою Марією Гонзага де Невер – можливий поворот у 

політиці Речі Посполитої 

• 12 вересня 1637 р. шлюб Владислава з Цецилією Ренатою Габсбург 

(померла в 1644 р.) – взаємна угода про спадкові права на Швецію і 

габсбурзькі володіння, шлюби королевичів і ленна в захоплених від Порти 

землях 
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Тема 11. Період політичної кризи Речі Посполитої (1648–1717): від 

„домашньої війни” до Великої північної війни 
 

• Обрання Яна Казимира. 

• “Домашня” війна з козаками. 

• Шведський потоп і війна з Москвою. 

• Спроба посилення королівської влади. 

• Правління Михайла Вишневецького (1669–1673). 

• Правління Яна III Собеського (1674–1696). 

• Річпосполитсько-саксонська унія. Правління Августа II Сильного (1697–

1706, 1709–1733). 

• Велика північна війна.  

 

 

Ян II Казимир 

 

• народився 

22.03.1609 р. 

у Кракові, 

помер 

16.12.1672 р. 

у Невері 

 

• старший син 

Сигізмунда I

II Вази і 

його другої 

дружини 

Констанції 

Габсбург 
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Результатами Визвольної війни українського народу стали: 

• втрата контролю над значною частиною українських володінь Речі 

Посполитої, 

• військове й фінансове виснаження Речі Посполитої, 

• втягнення Речі Посполитої у збройне протистояння із сусідніми державами 

 

Новим монархом всупереч волі магнатських угруповань став “шляхетський” 

кандидат 29-літній князь Михайло Корибут Вишневецький 

•  (народився 31 травня 1640 р. у Білому Камені під Золочевом, помер 

10 листопада 1673 р. у Львові) 

• син Яреми Вишневецького (внук Раїни Могилянки), по жіночій лінії 

правнук Яна Замойського й князя Олександра Острозького 

• людина непідготовлена до володарювання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайло Вишневецький 

(*31.07.1640 

†10.11.1673), обраний 

19 червня 1669 р., 

коронований 29 вересня 

1669 р.  
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Ян III Собеський 

(*17.08.1629 

†17.06.1696), обраний 

21 травня 1674 р., 

коронований 2 лютого 

1676 р.  
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Август II 

Сильний 

Веттин 

(*12.05.1670 

†1.02.1733), 

обраний 

27 червня 

1697 р., 

коронований 

15 вересня 

1697 р.; перерва 

у правлінні в 

1706–1709 рр.  

 

 

• Август II пробував реформувати Річ Посполиту в проабсолютистському 

дусі, плануючи перетворити її на спадкову монархію 

• “саксонізація” Речі Посполитої 

• намагаючись зміцнити свої позиції, Август II у 1700 р. розпочав – в союзі з 

Данією і Росією (Північна Ліга) – війну з Шведським королівством за 

Інфлянти (Прибалтику) 
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Тема 12. Період політичної стагнації Речі Посполитої (1717–1795): 

від Німого сейму до реформ і поділів 
 

• Німий сейм 1717 р. 

• Сандомирська конфедерація. Завершення війни. 

• Війна за польську спадщину. 

• Правління Августа III Веттина (1734–1763). Фамілія і республіканці. 

• Правління Станіслава Августа (1764–1795). Спроби реформ. 

• Перший поділ 1772 р. Великий сейм. Другий і третій поділи Речі 

Посполитої.  

 

Одноденний «німий» сейм 1 лютого 1717 р.: 

• зменшення влади гетьманів 

• впровадження сталих податків на постійну армію (24 тисячі вояків) 

• обмеження податкових компетенцій сеймиків 

• заборона утворення конфедерацій 

• обмеження свобод дисидентів 

• заборона королю перебувати довше 3 місяців на рік 

• усунення саксонських військ з Речі Посполитої 

• персональна унія між Річчю Посполитою і Саксонією 

поклав край королівським планам перетворити персональну унію між Річчю 

Посполиою і Саксонією на міждержавну 

усталив систему управління в Речі Посполитій на наступні півстоліття 

 

Династичні плани Августа II: 

• його єдиний син Фрідріх Август перейшов на католицизм (таємно в 1712 р.) 

• орієнтація на Габсбургів: 20 серпня 1719 р. одружився з Марією Йозефою 

Габсбург, старшою донькою покійного імператора Йосифа I (старшого 

брата Карла VI, останнього чоловічого представника династії Габсбургів) 

• плани на елекційний трон Речі Посполитої та Австрійської монархії 

(Август II зволікав з визнанням «прагматичної санкції») 
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• проекти спільної з Габсбургами війни з Османською імперією і, можливо, з 

Росією 

•  

Обрання Августа ІІІ 

• Австрія й Росія, не бажаючи посилення французьких впливів, підтримали 

саксонського курфюрста і сина попереднього монарха Фрідріх Августа 

(зрікся претензій на австрійський і курляндський трон) 

• елекція Августа III відбулася 5 жовтня 1733 р. 

• вибори пройшли за участі 3 тисяч шляхтичів, з магнатських родів 

Августа III підтримали Вишневецькі, Радзивілли, Сангушки, Любомирські, 

Браніцькі 

• під захистом російського військового корпусу генерала Петра Ласі 

• 17 січня 1734 р. коронований на Вавелі 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

Август III Веттин 

(народився 17 жовтня 

1696 р., помер 5 жовтня 

1763 р.), обраний 5 жовтня 

1733 р., коронований 

17 січня 1734 р.  
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Невиразне 30-тилітне правління Августа III 

• відбувалося в мирний для Речі Посполитої час 

• король майже весь час перебував у рідній Саксонії 

• падіння авторитету королівської влади 

• характеризувалось подальшою політичною кризою 

• практично усі сейми завершувались безрезультатно 

 

Станіслав II Август (1764–1795) 

новий монарх швидко вийшов з-під впливу «фамілії» і взяв курс на проведення 

реформ: 

• обмеження liberum veto, 

• вилучення податкових питань з-під компетенцій сеймиків, 

• створення скарбових комісій, 

• запровадження генерального мита, 

• реформування судових установ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станіслав Понятовський 

(народився 17 січня 1732 р., 

помер 12 лютого 1798 р.), 

обраний 7 вересня 1764 р., 

коронований 25 листопада 

1764 р., зрікся трону 

25 листопада 1795 р.  
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Чотирьохрічний (Великий) сейм тривав з 6 жовтня 1788 р. до 29 травня 1792 р. 

• спирався на прусську підтримку і намагався усунути російські впливи з Речі 

Посполитої 

• прийняв рішення про створення 100-тисячної армії, 

• реформував діяльність Постійної ради, 

• запровадив постійні податки, 

• створив цивільно-військові комісії порядку в регіонах, 

• ухвалив закони про сеймики і про міста 

• 3 травня 1791 р. «патріоти» провели конституцію Речі Посполитої 

 

Поділи Речі Посполитої 
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Тема 13. Народи після зникнення І Речі Посполитої 
 

• Чи існувала коли-небудь польсько-литовсько-русинська Річ Посполита? 

Тобто співдружність поляків, литовців та русинів? 

• Як розумілися сучасниками такі поняття як „нація” в кінці XVIII i у XIX ст.? 

• Чи можна говорити про існування народів без держави у XVIII–XIX ст.? 

• Чи можна говорити про існування інших народів, ніж польський 

(політичний) народ? 

• Як вплинув остаточний поділ Польщі на формування народу? 

 

 
 

Чи існувала коли-небудь польсько-литовсько-русинська Річ Посполита? 

Тобто співдружність поляків, литовців та русинів? 

• Війна за галицько-волинську спадщину (1340-1392)  
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• Польсько-литовська унія: Кревська унія (1385), Віленсько-радомська унія 

(1401), Городельська унія  (1413), Гродненська унія (1432), Краківсько-

Віленська унія (1499), Мельницька унія (1501) 

• Люблінська унія (1569) 

• Гадяцькa унія (договір) (1658) 

• Конституція 3 травня (1791) 

 

Як розумілися сучасниками такі поняття як "нація" в кінці XVIII i у XIX ст.? 

• Дені Дідро (1713-1784) у своїй «Енциклопедії» визначав «націю» як значну 

кількість людей, що живуть на певній території й управляються одним 

урядом. 

• Еммануель-Жозеф Сійес (1748-1836): Нація в цьому трактуванні ставала 

«Співтовариством громадян», «корпорацією компаньйонів, які живуть за 

одним загальним закону і подаються одним і тим же законодавчими 

зборами». 

 

Чи можна говорити про існування народів без держави у XVIII–XIX ст.? 

• Генрик Жевуський (1791-1866) – польський магнат родом з Волині, 

письменник і публіцист консервативного напряму: 

«польськість не є залежною від місця народження або місця проживання на землі, 

що належить польському народу, це привілей (...), і тому нацією буде шляхта; 

винищеня польської шлахти тотожнє з винищеням польськісті як такої» 

⇒ «шляхецькість» = польськість 

⇒ етнос ≠ нація 

 

Чи можна говорити про існування інших народів, ніж польський (політичний) 

народ? 

• поняття „історичної (державної) нації” 

• поняття „молодої нації” (етнічна група >протонація >нація) 

⇒ Для того щоб стати визнаною нації, необхідно довести свою самобутність та 

тривалість: 
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• пошук історичних витоків 

• легенди 

• пам'ятки літератури 

• історіографія 

• мистецтво 

 

Нація в епоху Просвітництва 

 

o Французька 

революція ввела поняття 

Nationalité française 

(громадянин = нація) 

o Згідно із ідеями 

Просвітництва, повинно 

було відбутися об'єднання 

суспільства всередині 

держави, і, таким чином, 

усунення особливостей і 

регіоналізму (приклад 

бретонців, провансальців, 

норманців і т.д. у Франції) 

⇒ Януш Тазбір писав:  

„(…) ideałem tej epoki była 

likwidacja wszelkich 

regionalizmów i odrębności, 

w tym także i 

lingwistycznych, więc nasi 

luminarze Wieku Światła 

wysuną postulat 

wynarodowienia nie tylko 

Rusinów, ale i Żydów” 
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Ставлення галицьких русинів до ситуації в епоху наполеонівських воєн і 

духовне падіння 20-тих років ХІХ ст. 

Різні підходи русинів до ситуації в епоху наполеонівських воєн: 

• австрійський лоялізм (греко-католицькі їерархи, наприклад Анті́н 

Ангело́вич, частина духовенства, випускники греко-католицьких семінарій) 

• байдужість (велика частина духовенства, селяни) 

• польський патріотизм (шляхта, і рекрути, які з австрійського полону 

потрапили у польські легіони в Італії, городяни – в основному жителі 

Львова, наприклад Йосип Матковський) 

• участь у бойових діях на польській стороні (селяни в сотнях, 

організованих східно-галицькими землевласниками) 

Життя інтелігенції перед 1830: 

• германізація школи 

• відсутність розвитку літератури в Галичині (польської і руської) 

Владислав Завадзький (Literatura w Galicji 1772-1848. Ustęp z pamiętników, 1878) 

писав: „to, co było w Galicji przed rokiem 1820, nie może się nazwać literaturą” 

=> захоплення німецькою поезією (Й.-Ф. Шиллер, Й.В. фон Гете) та перекладами 

=> захоплення польською поезією (Адам Міцкевич) 

=> формування таємних літературних організацій 

 

Листопадове повстання 

Листопадове повстання -> імпульс -> так звана 

„eksplozja polskości”.  

Поразка Листопадового 

повстання 

Анджей Юзефчик (Wspomnienie ubiegłych lat, 

1881): „Życie polskie w Galicji właściwie od tego 

powstania liczyć można. Podczas powstania młodzież 

polska poczuła się u nas Polakami”. 

 

 

 

Велика еміграція політиків, 

офіцерів і солдатів з усіх 

польських земель 

⇒ участь також русинів в листопадовим 

повстанні 

 Марцелій Гандельсман писав: „młoda inteligencja 

ruska brała w Galicji nastawienie rewolucyjne,  
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koncepcję społeczną i nakaz bezpośredniego działania 

wśród własnego ludu. 

 

Otrzymywała nadto mocne Роздуми про причини поразки 

pchnięcie w kierunku patriotyzmu: wprawdzie będzie  

to patriotyzm polski, ale wystarczy zmiana sytuacji,  

nastroju i wpływów, aby Polskę w ich duszach  

zastąpiła jakaś bliżej nieokreślona inna ojczyzna – 

Ruś

Дискусії про те, як відновити 

Польщу , której wszystkie elementy już były im 

poprzednio dane przez przygotowanie sprzysiężeń 

polskich” 

 

 

 ⇒ студенти греко-католицької семінарії та 

Львівського університету долучилися до 

Листопадового повстання 

Яке місце займатиме Русь в 

новій Польщі 

 

Русь у поглядах учасників таємних організацій у Галичині 

В результаті діяльності Великої еміграції в Галичині виникли численні таємні 

організації: 

• Діяльність революційних агітаторів (Шимон Конарський, Юліян Гослар, 

Каспер Ценґлевич, Юліян Горошкевич) 

• Таємні товариства, в тому числі Союз польського (та руського) народу 

• Підготовка до нового повстання в трьох частинах поділеної Речі Посполитої 

 

Теофіл Вишневський(Panslawizm czyli wszechsłowiańszczyzna, 1843): 

„Polska (…) i Ruś, które tak dawno historia łączy, mają stanowić jedno państwo. Bez 

takiego połączenia wszystkie narody nigdy by do samoistności nie przyszły, nigdy by 

ważnego stanowiska w dziejach świata nie zajęły” 

⇒ Швидка поразка повстання 1846 року обірвала 

дискусії про місце Русі у вільній Польщі 

⇒ Тільки учасники повстання 1863 року 

повернулися до теми (герб Речi Посполитої 

Полщі, Литви та Русі 
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Тема 14. Міф Речі Посполитої трьох народів в літературі 
 

• Як Поляки розуміли поняття „вітчизна”? 

• Яку роль відігравали образи батьківщини в літературі? 

• Як література впливала на формування нації? 

 

Як Поляки розуміли поняття „вітчизна”? 

• історична батьківщина (кордони 1772 р.) 

• мала батьківщина („prywatna” wg. S. Ossowskiego) та ідеологічна 

батьківщина 

• уявна батьківщина 

Марія Яніон: „Przyglądając się dziejom polskiej świadomości w epoce nowożytnej, w 

wieku XIX, zauważa się bez trudu szczególną w niej rolę intensywnej działalności 

wyobraźniowej zarówno artystów, jak i polityków, a także tzw. zwykłych ludzi, 

zwłaszcza wciągniętych w obręb aktywności historiotwórczej. To, co przebiegało w 

sferze wydarzeń historycznych od upadku niepodległości Polski, znajdowało swój 

osobliwy odpowiednik w życiu imaginacyjnym. Koniecznie oczywiście trzeba również 

podkreślić i to, że nieraz projekty wyobraźniowe właśnie na rzeczywistość oddziaływały 

najsilniej. Mamy zatem do czynienia w tej dobie z wyjątkowo wyrazistą interakcją 

rzeczywistości i wyobraźni”. 

 

Яку роль відігравали образи батьківщини в літературі? 

• уявлення батьківщини = усвідомлення кордонів національної спільноти 

• уявлення кордонів дає почуття спільності зі «своїм» та відмежування від 

«чужого» 

• простір в межах уявних кордонів = простір культурного натхнення та 

культурної експансії 

• опис батьківщини відіграє знакову роль => надає просторові національного 

характеру 
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Русь в польській романтичній літературі 

Поезія А.Міцкевича визначила напрямок польської романтичної літератури, а 

також відповіла на питання про відносини між Литвою і Польщею (аналогічне 

питання з’явиться про зв’язок Польщі та Русі) 

• Адам Міцкевич (Księgi narodu polskiego, 1832): „I nagrodził im Bog, bo 

wielki narod, Litwa, połączył się z Polską, jako mąż z żoną, dwie dusze w jednem 

ciele. A nie było nigdy przedtem tego połączenia narodow. Ale potem będzie. Bo 

to połączenie i ożenienie Litwy z Polską jest figurą przyszłego połączenia 

wszystkich ludow chrześcijańskich, w imię Wiary i Wolności” 

• Адам Міцкевич (XII Księga pielgrzymstwa polskiego, 1832): „Litwin i Mazur 

bracia są; czyż kłocą się bracia o to, iż jednemu na imię Władysław, drugiemu 

Witowt? Nazwisko ich jedne jest, nazwisko Polakow” 

⇒ культ „польского застінку” 

⇒ польська мова – літературна мова всієї багатонаціональної країни 

⇒ одна політична ідентичність і, таким чином, одна національна ідентичність 

для усіх мешканців колишніх польських земель 

⇒ А.Міцкевич та йому подібні ідентифікували себе як „gente Lithuanus, natione 

Polonus” => за аналогією історично склались також „gente Rutheni, natione 

Poloni”. 

 

Українська школа в польській літературі 

• Северин Гощинський (Zamek kaniowski) 

• Михайло Чайковський (Wernyhora) 

• Антоній Мальчевський (Maria) 

• Люціан Семеньский (Trzy wieszczby) 

• Юліуш Словацький (Wacław, Beniowski, Sen Srebrny Salomei) 

Ідейні концепти 

⇒ Приборкання українських земель в якості державних територій 

⇒ Формування уяви польських читачів про минуле і культуру цих земель 

(головним чином інтелегенції) 
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⇒ Визнання цих земель як невіддільних тетриторій Польщі (в широкому, 

позаетнічмому, державному національному значенні) 

⇒ Часто-густо вихід за рамки концепту польсько-литовської Речі Посполитої, 

утворення терцету: Польща-Литва-Русь 

 

Як писали про Русь? 

Йосиф Богдан Залеський, Modlitwa za 

Polskę (1848): 

Вінцент Поль, Pieśni Janusza (1833): 

 

 Byłem w Litwie i w Koronie, 

Maryjo Matko Królowo na Niebie, Byłem w tej i w owej stronie, 

W trzech ziemiach Twoich łaskami wsławiona, Byłem tu i tam; 

Trzy Twoje ziemie – Litwa – Ruś – Korona – Od Beskidów do Pomorza, 

Pod święte stopy ścielą się przed Ciebie! Z Litwy aż do Zaporoża, 

Litwa – Ruś – Polska – trójlistny to bratek, Całą Polskę znam. 

Dziewico Czysta otchnijże swój kwiatek! Znam to całe szczere plemię, 

 Polskie morza, polskie ziemie, 

Pańscy Wybrańcy w niepożytej sławie, I tę polską sól; 

Na wysokościach nasi Opiekuni, I o wszystkim marzę, roję, 

Ku spólnej matce – ku Polsce – och ku niej I to wszystko niby moje, 

Zwróćcie oblicze! święty Stanisławie – Nibym polski król 

Święty Kaźmierzu – święty Jozafacie –  

Ku niej – ku Matce w pokrwawionej szacie. ⇒ окреслення меж вітчизни 

 

Роль поетів у формуванні свідомості суспільства в період поділів 

• збагачення уяви 

• історія колишніх польських земель як точка відліку в осмисленні подальших 

перспектив розвитку 

• ідентифікація з персонажами художньої літератури, тим самим захоплення 

та перейняття поетичних зразків 

• осмислення образу батьківщини, якою її уявляли поети (іноді існує розрив 

між реальністю і суб'єктивним, мальовничим образом описаних земель) 

 60 



Северина Духiнська (1892) писала: „Mickiewicz ożywił społeczeństwo nasze 

wspomnieniami o Litwie, Bohdan Zaleski porwał nas za sobą na szerokie stepy Ukrainy; 

Wincenty Pol oprowadził nas po wszystkich dzielnicach ziemi naszej, i oto cudem pieśni 

odrodzona Polska zrosła się w jedną, nierozdzielną całość narodową” 

 

Від фольклору до міфу Речі Посполитої трьох народів 

Спільне польсько-русинське минуле цікавило також інших письменників і поетів, 

які писали русинською мовою (вживаючи латинських букв), напр. Тимко Падура 

⇒ Формування традиції досліджень руського фольклору в Галичині 

⇒ Запис пісенного фольклору і поезії Русі (як частина ширшої польської 

культури): 

⇒ Вацлав Міхал Залеський (Zaleski) 1833 року у Львові видав книгу 

польською мовою «Пісні польські й руські люду галицького» (пол. 

Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego). Збірка містила 1496 пісень з 

різних етнографічних районів Галичини. Збірка стала унікальним 

явищем як польської, так і руської літератури. В Україні по одному 

примірнику цієї книги збереглось у Науковій бібліотеці Львівського 

університету та у Львівській науковій бібліотеці імені В.Стефаника.) 

⇒ Лев Венглінський у 1858 році видав вірші, писані укр. мовою, але 

друковані латинкою („Nowyi poezyi maloruskii“) 

⇒ Продовженння публікації літературних творів, писаних українською мовою, 

але друкованих латинкою, що поновило спір про абетку у 50-тих рр. XIX ст. 

⇒ Зрештою, найбільш впізнавана в Галичині поетична творчість Платона 

Костецького, яка була в значній мірі присвячена культивуванню образу Речі 

Посполитої Трьох Націй 

 

Польська історична проза 

• Тематика руського минулого була присутня не лише в добу Романтизму 

(передусім у поезії), але й пізніше у прозі другої половини XIX ст. 

• Знаковий твір того часу – „Вогнем і мечем” (1884) Генрика Сінкевича, який 

показує велич колишньої багатонаціоналної Речі Посполитої. Головними 
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позитивними (майже бездоганними лицарями) дійовими особами є ті, хто 

бореться за єдність цієї держави – Ярема Вишневецький, Адам Кисіль та, 

передусім, Міхал Скшетуський 
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Тема 15. Міф Речі Посполитої трьох народів в мистецтві 
 

• Яким був зміст польського національного малярства? 

• Як зображали Русь і яку роль її землі відігравали в польському мистецтві? 

• Яким був вплив малярства на світогляд суспільства? 

 

Романтичне малярство 

Олександр 

Орловський ,  

• козаки як романтичне втілення 

вільних людей  

Kozak na koniu 

(1810-1820) 
• культ героїчних, лицарських 

постатей 
 • «східні креси» = «польський 

орієнт» 

• ідеалізація України та її 

мешканців 
 

  

Пьотр 

Міхаловський, 

Wjazd 

Bolesława 

Chrobrego do 

Kijowa (1824-

1855) 

 

 

 

 

 

Юзеф Брандт, Powrót 

Kozaków (1894) 
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Сюжетні сценки та пейзажі – Юліуш Коссак (1824-1899) 

Україна = ідилія, фольклор, красиві пейзажі, доброзичливі козаки  

 

 

 

 

 

Przeprawa 

towarzysza 

pancernego 

przez Dniestr 

(1856)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Kozak konia 

napowaw, 

Dziuba wodu 

brała  (1889)  

Stanisław Witkiewicz (1906): 

„(...) Ukraina była ziemią marzeń. Wyrazy: step, Kozak, czumak, porohy, futor, jar, 

mogiła, czajki, miały szczególny urok i pociąg. Przy owoczesnym stanie sztuki 

ilustracyjnej, przy braku fotografii, gdzieś na Żmujdzi i Litwie albo Mazowszu, rzeczy, 

do których te nazwy należały, nie dały się nawet wyobrazić konkretnie, – jednak wiał z 

nich jakiś czar tęskny, „jakaś woń upajające”, i „Matka Ukraina” dla dziecka urodzonego 

gdzieś nad Dubissą lub Wilią zdawała się naprawdę matką...” 
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Пейзажі – Юзеф Хелмонський (1849-1914) 

• захоплення природою, українськими краєвидами та фольклором 

• зображення балагурів 

 

 

 

 

 

 

Wspomnienie z 

podróży po 

Ukrainie  

(1877) 

 

 

 

 

 

 

 

Czwórka (1881) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wołyńskie 

miasteczko 

(1875)  
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Noc na 

Ukrainie  

(1877)  

Історичне малярство – Ян Матейко (1838-1893) 

• переніс центру ваги образотворчого мистецтва з «малювання» на 

«викладання» історії 

• теорія «цілісності історичного факту» 

• історіософське бачення 

• Божe послання Польщі 

• Польща складалася не тільки з коронних земель і Литви, а й з Русі 

 
Unia lubelska (1869) 
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Powtórne zajęcie Rusi – Bogactwo i oświata r.p. 1366 (1888) 

 

 
Eustachy Daszkiewicz (1874) Wernyhora (1884) 
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Тема лірників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazimierz 

Pochwalski, 

Lirnik 

(1885) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazimierz 

Pochwalski, 

Lirnik 

przed chatą 

(1887) 
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Малярство «Молодої Польщі» – Гуцульщина (Теодор Аксентович) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogrzeb 

huculski 

(1882) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto 

Jordanu 

(Święcenie 

wody) 

(1893) 
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Малярство «Молодої Польщі» – український пейзаж (Леон Вичулковський, 

Ян Станіславський) 

Orka na Ukrainie (1892) 

 

 
Ule na Ukrainie (1895) 
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Малярство «Молодої Польщі» – український пейзаж (Ян Станіславський) 

 

Z. Miriam Przesmyski (1904): „Krajobrazy Stanisławskiego śpiewają... Śpiewają jak 

szumy i dumki ukraińskie (...). Bo też nie na darmo wydała go Ukraina, nie Ukraina 

tradycji zaporoskich czy rodzajowości bałagulskich, lecz ta prawdziwa, ta niezmienna, ta 

nasza uprzywilejowana ziemia słońca i najmelodyjniejszych pieśni ojczyzna” 

 

 

Dniepr szafirowy (1904) 
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Тема 16. Міф польсько-литовсько-русинського братства в 

публічному просторі 
 

• Що змінилося після повстання 1863 р. в галицькому суспільстві? 

• Які ювілеї святкували мешканці Галичини в другій половині ХІХ ст.? 

• Хто був заангажований в організацію історичних святкувань? 

 

Що змінилося після повстання 1863 р. в галицькому суспільстві? 

• приїзд повстанців з Короліства Польського та Забраних земель (Західного 

Краю) до Галичини, серед яких були діячі з України, що знали українську 

мову (Тимко Падура, Павлін Свєнцицький, Леон Сирочинський, а пізніше 

Зигмунт Мілковський та Францішек Равіта-Гавронський) 

• суперечка про місце Русі в майбутній Польщі (статті в пресі) 

Приклади: 

- брошура Леона Сирочинського (“Слово до слова”) під псевдонімом “Левко 

Чорний” про братерство поляків та русинів 

- спектаклі Павліна Свєнцицького в Руській Бесіді, а також повість “Колись було” 

про гідне життя козаків та польської шляхти чи газета “Село”, в якій друкувались 

статті про „руські справи” (вірші Шевченка, Вагилевича і Залеського) 

- співпраця з галицькими “генте Рутені, натіоне Полоні” 

 

• Відомі генте Рутені, натіоне Полоні з часів Весни Народів і наступних 

років знайшли роботу в редакціях, обиралися послами Крайового сейму, 

працювали на керівних посадах: 

- Ян Добжанський – редактор “Газети народової”, директор Львівського театру, 

творець „Сокoлa” 

- Платон Костецький – відповідальний редактор, поет 

- Теофіл Мерунович – журналист, згодом посол Сейму 

- Генрик Ревакович – редактор газети „Кур’єр Львівський” 

- Зигмунт Савчинський –  посол Сейму; член Крайової шкільної ради 

- Еузебіуш Черкавський – посол Сейму; педагог 
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- Міхал Попел – посол Сейму 

- Міколай Зиблікевич – маршал Сейму, президент Кракова 

 

Ювілеї другої половини ХІХ ст. – 448-річчя Городельської унії 

• Apollo Korzeniowski, Manifestacja Jedności Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

w Horodle (1861): 

„Bracia Polacy, Litwini i Rusini! Ważną, niegdyś uroczystość stanowił obchód rocznicy 

unii Litwy z Polską, ustanowiony przez króla Zygmunta Augusta II. Akt Unii sam przez 

się, był tylko formalnością i niejako stwierdzeniem rzeczywistego i dobrowolnego 

połączenia się dwóch narodów pod berłem króla Władysława Jagiełły. Dziwnem i 

niezwykłem w historyi zdarzeniem, wzajemne sympatye i idea wolności, zastąpiły tu 

miejsce gwałtu i zwycięstw. (...) Wzywamy trzy Narody połączone, aby tem sercem 

przyjęły odezwę naszą, jakiem ich przodkowie przyjęli wezwanie na zjazd Horodelski 

tuszymy sobie, że głos nasz w każdym miłującym Ojczyznę znajdzie przychylne 

uznanie”. 

• насип кургану та служба за участі священників двох обрядів (між іншим 

Стефана Лаурисевича) 
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Ювілеї другої половини ХІХ ст. – 300-річчя Люблінської унії 

• джерелом натхнення була програма святкування 448-річчя Городельської 

унії 

• IV 1869 – підготовка процесії під прапорами колишніх південно-східних 

воєводств Речі Посполитої 

• пошук компромісу з русинами та їх запрошення до організації ювілею 

(Генрик Шмідт) 

• протест львівських русинів проти процесії 

• в зверненні русинів зазначається, що Люблінська унія – початок 

поневолення руського народу в Речі Посполитій 

• поляки організовують ювілей без русинів, але з генте Рутені, натіоне Полоні 

• поліція Галичини забороняє офіційні урочистості 

• поляки організовуються неофіційно (починають насипати курган!) 
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Ювілеї другої половини ХІХ ст. – 200-річчя перемоги у битві під Віднем (1883) 

• Ян III Собеський = „король Русин” (Олесько, „руські предки”) 

• урочистості в містах, костелах і церквах в Галичині (співпраця греко-

католицького та римо-католицького духовенства) 

• головні урочистості у Кракові та Львові 

• паломництво польських та руських селян на Вавель до Кракова (організатор 

Станіслав Стояловський) 

• видання про Яна ІІІ Собеського та перемогу у битві під Віднем (двома 

мовами) 

• конкурс на написання наукової монографії про Яна ІІІ та її публікація двома 

мовами 

• презентація у Кракові картини Яна Матейка та передача її у подарунок Папі 

римському Леонові ХІІІ 

 

Ювілеї другої половини ХІХ ст. – 400-річчя смерті блаженного Яна з Дуклі 

• Бл. Ян з Дуклі – патрон Львова та захисник Львова від козаків та татар 

• 19 VI 1884 – утворення організаційного комітету ювілею 

• приготування до релігійних урочистостей (участь священиків трьох обрядів) 

• публікації в польській пресі про Бл. Ян з Дуклі – як інтерпретувати і 

розуміти не тільки духовне обличчя Яна з Дуклі, але й напад козаків на 

Львів у 1654 р. з Дуклі? 

• релігійні урочистості у Львові. Участь священиків трьох обрядів 

• бойкот святкування русинами – неполонофілами („Діло”) 

• остаточне прийняття галицькими русинами козацького міфу, “конфлікт 

пам’яті” з поляками про минуле 

 

Повільний кінець певної епохи 

• ювілеї відзначались політичними діячами, учасниками Весни народів чи 

Січневого повстання, які вірили в ідею польсько-руського братерства та у 

міф Речі Посполитої Трьох Народів 
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• у період з 80-тих років ХІХ ст. до другої декади ХХ ст. померли всі відомі 

генте Рутені, натіоне Полоні, в чиїх життєписах цей міф мав реальне 

втілення (М. Зиблікевич, З. Савчинський, Я. Добжанський, Е. Черкавський, 

П. Костецький, Т. Шемеловський, Г. Ревакович, А. Левицький, 

Т. Мерунович) 

• ідея польсько-руського братерства не знайшла політичних послідовників в 

галицькому Сеймі та суспільстві 

• якась частина мешканців Галичини і далі могли почуватися громадянами 

багатоетнічної Польщі чи навіть послідовниками ідеї держави трьох 

народів, однак знакових постатей чи ідеологів серед них не залишилося 

• на їхнє місце прийшли нові покоління політичних та суспільних діячів 

• утворено сучасні політичні партії з політичними програмами, в яких 

презентувались інші концепції кордонів майбутньої держави та політики 

відносно різних етнічних груп. У цих програмах не було місця для 

двоступеневої ідентичності. Народився націоналізм, який чітко відділяв 

поляків і русинів один від одного 

• у першій половині ХХ ст. відбувається остаточний поділ ідентичності 

поляків та українців на спільній упродовж шести століть території. Полякам 

було особливо важко погодитися з національним розвитком (українським, 

білоруським та литовським) мешканців земель історичної Польщі, тому 

згодом у середовищі польської інтелігенції запанувала ідея відродження 

Польщі у колишніх межах 

• від ідеї Речі Посполитої трьох народів залишилися тільки цікаві історичні 

матеріали: джерела, література, картини та інші пам’ятки, які нагадують про 

колишню концепцію багатоетнічності та можливість побудови на її основі 

могутньої республіканської держави 
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