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Річ Посполита Обох Народів

Процес виникнення Речі Посполитої Обох Народів розпочався на переломі XІV і XV ст., а закінчився в середині
XVІ ст. укладенням Люблінської унії
(1569) і змінами, які принесло до державного ладу безкоролів’я після того,
як вимерла династія Ягеллонів (1572–
1573). Це була федеративна держава,
складена з Корони Польського Королівства й Великого Литовського Князівства. Вона простягалася на більшість
території нинішньої Польщі, Литви,
Білорусі й України, а частково також
Латвії, Естонії, Росії, Молдавії і Словаччини. 1618 р. вона досягла максимальної територіальної величини, що
склала понад мільйон квадратних кілометрів. У ній жило від 6,5 млн. населення у 1569 р. до 14 млн. у 1772 р. На фоні
Європи Річ Посполита виділялася організацією держави – децентралізованої,
з монархом, який мав дуже обмежені
парламентом компетенції. Її характеризувала дуже висока (8–10% суспільства)
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кількість шляхетського стану і його висока привілейованість.
До середини XVII ст. Річ Посполита
займала високу позицію на міжнародній
арені. Цим вона завдячувала мудрій внутрішній і зовнішній політиці Ягеллонів,
успіхам зброї у війнах з Московією, Швецією і Туреччиною, а також великій території. Від середини XVІІ ст. знищення,
спричинені війнами й конфліктами з козацтвом Богдана Хмельницького, а також
спад попиту на збіжжя, що експортувалося у великій кількості, спричинилися
до господарської кризи держави. Після
неї почалася також політична криза, в результаті якої запанувала анархія і розклад
інституцій держави. У XVІІІ ст. Річ Посполита потрапила в орбіту російських
впливів, а потім була ліквідована внаслідок трьох поділів сусідами – Росією, Австрією і Пруссією, державами, які були
модернізовані своїми володарями (армія
і фінанси) в дусі просвіченого абсолютизму і стали найсильнішими в Європі.

Польща як шляхетська держава

З другої половини XIV ст. польське
суспільство ділилося на стани або ж
суспільні групи з різним правним статусом і різноманітними політичними
повноваженнями. Зі сформованих у цей
час чотирьох станів (духовного, шляхетського, міщанського й селянського) політичну першість у польському суспільстві здобув шляхетський стан. Він виник
у XІV ст. з середньовічного лицарства,
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досить розрізненого у своїй масі, завдяки
здобуттю від монарха привілеїв, що надавалися вже не для певної групи, а для
загалу лицарства. На відміну від інших
країн Європи, у Польщі не закріпився
правний поділ на нижчу і вищу шляхту
(аристократію). Охоче повторювали, що
в Польщі «шляхтич на загороді рівний
воєводі». Але фактично існували майнові й суспільно-політичні відмінності

Річ Посполита Обох Народів
Одяг польської шляхти

всередині шляхти. Горішню верству шляхетського стану складали магнати, які
володіли великими маєтками, займали

найважливіші посади і впливали на політику держави через своїх представників
у королівській раді. Далі йшла середньо
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Шляхта
Підставою панівної позиції шляхти в суспільстві було спадкове володіння землею, станові
права й привілеї, юрисдикція над підданими, особиста недоторканість, податкові й митні свободи, участь у здійсненні влади (сейм). Її головним обов’язком була військова служба. Шляхетський стан був формально замкнутий. До нього належали особи, народжені з легального шлюбу
шляхетних батьків, а з XVІІ ст. також і діди мусили походити з рядів шляхти. Легальним шляхом
входження до цього стану була також нобілітація, тобто надання шляхетства. Польська шляхта
відрізнялася від інших станів звичаями, системою вартостей, одягом та стилем життя. Основою
її ідеології була гордість і прив’язаність до привілеїв, передусім до свободи і рівності. Ритм життя шляхтича визначали, з одного боку, родинні, родові, релігійні урочистості, сеймикові й судові
з’їзди, а з іншого – щоденне управління фільварком, полювання і життя серед найближчих.

заможна шляхта, а потім дрібна, яка за
своїм майновим статусом не відрізнялася від багатого селянства, а також – усе
більша з плином часу – незаможна шляхта, т.зв. голота.
Найчисельнішим був прошарок середньо заможної шляхти (володіла кількома селами), яка в XV ст. пройшла швидкий процес політичної активізації, чому
сприяли потрясіння, пов’язані з успадкуванням польського трону після П’ястів
і д’Анжу. Щораз чисельніше й багатше
лицарство ставало силою, з якою мусили
рахуватися володарі Польщі. Це, зокрема, стосувалося чужинських монархів,
яких кликали на трон після припинення у 1370 р. династії П’ястів. Бажаючи
запевнити своїм нащадкам спадковість
корони, Людовик Анжуйський (водночас
король Угорщини) і Владислав Ягайло
надавали шляхті привілеї, які розширювали їхні наступники. В результаті
у XV ст. шляхетський стан у Польщі здобув більші права, ніж будь-де в Європі.
Польський шляхтич не мусив платити
жодних податків, крім одного, сталого, що брався від землі, яку його селяни
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обробляли (Кошицький привілей 1374).
Лише судовий вирок чи затримання на
місці злочину давали владі право ув’язнити шляхтича (Єдлненсько-Краківський привілей 1430–1433) чи конфіскувати його маєток (Червінський привілей
1422). За шляхтою були застережені всі
посади й титули, а також вищі церковні
сани. Обов’язок військової служби, що
випливав з лицарського права землеволодіння, обмежувався лише обороною
країни, а за походи поза межі держави
шляхтич отримував платню. Шляхта
звільнялася також від мит на товари, що
вироблялися й вивозилися фільварками,
натомість селяни мали обмежене право покидати села й були підпорядковані владі володаря землі, яку обробляли
(підданство).
Разом із зміцненням привілейованої
суспільної позиції шляхти зростав і її
вплив на державу. Нагодою висловити
власну думку були загальнопольські з’їзди можновладців і рядового лицарства,
на яких спільно з монархом вирішували
загальнодержавні справи, а в першу чергу приймали рішення про надзвичайні
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Ґеорг Браун, Франс Гоґенберґ, Ґданськ. Вид з Ґродзіська; 1575 р.

Повернення доступу до Балтики
XV ст. принесло Західній Європі бурхливий розвиток міст і ремісничої продукції. Водночас
почала зростати потреба в продовольстві, яку не могло забезпечити місцеве селянство. Постачальником харчів, а також дерева й смоли, потрібних для будівництва суден, стали польські
землі, де був цього надлишок. Розвиткові торгівлі сприяло повернення 1466 р. з рук Ордену тевтонців Ґданського Помор’я і відновлення доступу до Балтики. Взамін за сільськогосподарські
й лісові товари до Польщі ввозили ремісничі вироби. Оскільки збіжжя й дерево були масовими
товарами, важливу роль у доставці їх до порту в Ґданську відігравав річковий транспорт. Землі, розташовані над Віслою і її судноплавними притоками, брали участь у прибутковій торгівлі
більше, аніж віддалені від водних шляхів терени, по них сплавляли близько 90% збіжжя, призначеного на експорт. Сама ріка відігравала величезну роль важливої комунікаційної і транспортної артерії в добу, яка ще не знала залізниць.

податки. В період безкоролів’я, після
смерті Казимира Великого (1370) і Людовика Анжуйського (1382), на них вирішували важливі проблеми внутрішньої
і закордонної політики, а в пізніші часи
розглядали питання про кандидатури

на трон (після смерті Ягайла й обох
його синів, Владислава й Казимира).
1454 р., на початку тринадцятилітньої
війни з Орденом тевтонців, зібране для
воєнного походу лицарство зажадало
від короля нових прав. У виданому тоді
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Образ вірного слуги, анонімний дереворит 1655 р.

привілеї (т.зв. Нєшавський привілей)
монарх погодився не запроваджувати
нових прав і не скликати загального
ополчення шляхти для воєнного походу
без згоди земських сеймиків. Ці місцеві
з’їзди сформувалися на переломі XІV
й XV ст. Їх учасники, місцеві урядовці й загал шляхти даної землі (одиниці
територіального поділу держави), приймали рішення законодавчого й адміністративного характеру. Позиція рядового лицарства щодо можновладців була
на них сильнішою, ніж на загальнопольських з’їздах, а участь у засіданнях прискорила процес усвідомлення шляхтою
власної ролі в державі і стала її політичною школою.
Нєшавський привілей 1454 р., який
став виявом зростаючих політичних
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амбіцій шляхти, відкрив шлях до розвитку шляхетської демократії. Він започаткував період активної участі шляхти
в державному житті, при одночасному
обмеженні впливів можновладців. І хоча
до певної міри призвів також до послаблення королівської влади, однак запевнив їй підтримку проти можновладців
(магнатів) у колах середньої шляхти.
Спільні зустрічі короля (та його ради)
й послів, яких присилали земські сеймики, увійшли в практику з 1493 р. Посли
створили окрему посольську палату, королівська рада (дорадчий орган при королі, складений переважно з можновладців) перетворилася на сенат, що засідав
під головуванням короля. У 1505 р., під
натиском шляхти сейм ухвалив конституцію, що уточнювала компетенції

короля і сейму, яка увійшла до історії під
назвою „Nihil novi” (нічого нового). Вона
постановляла, що від цього часу жоден
закон чи нові податки не могли запроваджуватися без згоди сейму, складеного
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з трьох рівноправних сторін (сеймових
станів): короля, сенату й посольської
палати. Таким чином польська держава
стала шляхетською Річчю Посполитою –
спільним добром шляхти.

Шляхетська демократія

Тепер дієвість управління вимагала взаємодії короля, сенаторів і послів. За панування останніх Ягеллонів

– Зиґмунта Старого (1506–1548) і його
сина Зиґмунта ІІ Авґуста (1548–1572) –
взаємини короля і шляхти складалися

Сейм і сеймики
Земські сеймики походять з мітингів ХІІІ ст., тобто з’їздів сановників даної землі чи воєводства, на яких вирішували місцеві справи, займалися судочинством і стягненням податків.
З середини XV ст. сеймики отримали право вирішувати справи запровадження нових податків
і встановлення законів. Бажаючи поліпшити контакти між королем і численними сеймиками,
монарх почав скликати їхніх представників на сейм, званий загальним, тобто започаткований
з кінця XІV ст. з’їзд короля й найважніших державних урядовців з метою обговорення важливих для королівства справ. Сформований тоді сейм складався з трьох станів: короля, який репрезентував права Корони, сенату, що складався з найвищих духовних і світських урядовців,
які перебували на своїх посадах пожиттєво, а також послів, репрезентантів лицарського стану,
вибраних на сеймиках. Саме в посольській палаті дебатували над проектами законів, представленими королем, а рішення презентували під кінець сейму сенатові й королеві. На цій зустрічі
остаточно редагували зміст законів, званих конституціями. Всі вони мусили отримати схвалення монарха, сенату й посольської палати.
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Шляхетський фільварок
Фільварок – це велике рільниче або рільничо-тваринницьке господарство, що займало переважно близько 60–80 га землі й належало володареві села й виробляло продукцію переважно на продаж. Розквіт фільварків припав на XVІ й першу половину XVII ст., що сталося в результаті швидкого зростання цін на сільськогосподарські продукти. Основною діяльністю фільварків
було виробництво збіжжя, в меншій мірі тваринництво (поширене головно в Україні). З XVI ст.
панівне значення у фільварковому виробництві здобула панщина, тобто дармова примусова
праця селян на користь пана взамін за право користуватися господарством. Вона приносила
великий зиск шляхтичеві. Прибуток від продажу збіжжя значно перевищував чинш, який селяни сплачували монетою. В середині XVІ ст. прибуток з 1-го фільваркового лану (бл. 17 га) давав
власникові села удесятеро чи й уп’ятнадцятеро більше за чинш, який платили селяни з такої ж
площі. У 1520 р. сейм постановив, що панщина повинна складати 1 день на тиждень. З часом
вона зросла до 4–5 днів на тиждень.
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Ян Пйотр Норблін, Сеймик у малому містечку

по-різному. Зиґмунт І, званий «сенаторським королем», спирався на магнатську
еліту, щедро обдаровував її посадами
й маєтками. Водночас намагався обтяжити шляхту новими службами. Ця
політика викликала опір в середовищі
шляхти. Внаслідок політики, яку вів королівський двір (короля оскаржували
в порушенні діючих прав, у тому числі
осадження на трон, всупереч звичаям,
свого сина), почав кристалізуватися
шляхетський рух задля виправлення
держави, званий екзекуційним рухом.
На його чолі стали представники реформованих віровизнань (кальвіністи,
аріани, чеські брати), однак, не бракувало й католиків. Назва руху походить від
того, що в початковий період головними
вимогами шляхти були екзекуція (виконання) чинних законів та ревіндикація
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(повернення) королівщин, тобто королівських маєтків, наданих королем магнатам всупереч законам. За панування
Зиґмунта Авґуста з’явилися нові гасла.
Шляхта домагалася здійснення ревізії
надань та люстрації (перевірки й визначення прибутковості) королівщин, які
ще залишалися в королівських руках,
а також призначення частини прибутків з цих маєтків на постійне військо.
Важливе місце в програмі шляхетських
екзекуціоністів займали постулати зміцнення зв’язків з Литвою і повна інтеграція Королівської Пруссії з Польщею. Також вимагали обмеження судочинства,
яке здійснювала Католицька церква та
гарантування свобод протестантських
визнань. З’явилися проекти створення
в Польщі національної Церкви. Боротьба за виконання екзекуційної програми

сеймі у Пйотркові 1562 р. король, який
звичайно носив італійський одяг, з’явився у шляхетському вбранні. Протягом
кількох наступних років, завдяки співпраці між монархом і послами, вдалося
здійснити серію реформ. Передовсім
постановили відібрати в магнатів несправедливо отримані ними королівські
маєтки й розпорядилися оцінити їхню
прибутковість, утворили постійну, хоч
і нечисленну армію, на яку призначили
спеціальні сталі податки з королівських
маєтків, запровадили засаду релігійної
терпимості, створили апеляційні суди
(Коронний і Литовський трибунали).
До безумовних досягнень екзекуційного руху належить також зростання значення посольської палати та сеймиків,
а також, що найважливіше, посилення
відповідальності шляхти за державні
рішення. Серед невирішених справ залишилися, серед іншого, засади виборів короля. Коли 1572 р. Зиґмунт помер
без нащадків, це питання стало головною проблемою Речі Посполитої. Попри

Польща доби ренесансу
Перші ідеї ренесансу проникли до Польщі під кінець XV ст. завдяки гуманістам, які прибували до двору Ягеллонів з Італії й Німеччини. У XVІ ст. роль їхнього поширювача перейняв
король Зиґмунт Старий, який зіткнувся з ренесансом під час перебування в Угорщині. Він запросив митців з Італії і доручив їм перебудувати замок на Вавелі, головну королівську резиденцію, який набув ренесансного характеру, зокрема, завдяки прибудові підсінь з аркадами
навколо подвір’я. Італійські впливи стали ще відчутнішими після одруження Зиґмунта з італійкою Боною Сфорца. При королівському дворі в цей час з’явилися численні митці з-за Альп,
а сам монарх, на кшталт європейських володарів, став головним меценатом людей мистецтва
й пропагандистом нових течій. Вплив на їх поширення мали також закордонні поїздки молодих
поляків на навчання, а також наслідування культурної діяльності останніх Ягеллонів. З Вавелю
взірці мистецтва відродження поширилися на численні магнатські резиденції, костели, ратуші
й кам’яниці заможних міщан.
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провадилася переважно на сеймі. Її вели
зібрані в посольській палаті діячі, які
походили з середньої шляхти. Серед них
були особи з великим політичним досвідом, майже всі блискучі оратори. Їхні
сеймові промови поширювалися країною
в численних копіях. Парламентські баталії викликали зацікавлення усієї шляхти
– справами екзекуції жваво займалися
сеймики та дуже розвинута в цей час
публіцистика. Проблема екзекуції законів і маєтків домінувала в сеймі середини XVІ ст. Неприязне ставлення короля
й більшості сенаторів унеможливили,
однак, реалізацію шляхетських вимог.
Чергові сейми розходилися, не здійснивши реформ, оскільки обидва Ягеллони,
співпрацюючи з магнатами, довго залишалися глухими до більшості шляхетських постулатів. Лише Зиґмунт Авґуст,
розуміючи, що подальша впертість може
призвести до реформи держави без його
участі, а також потребуючи грошей на
оборону улюбленої Литви від московської агресії, погодився із шляхтою. На

занепад екзекуційного руху й остаточне
припинення реформ у Речі Посполитій на довгі роки, багато постулатів, які
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висували ці угруповання, були втілені
й осучаснили правний лад тодішньої
Польщі.

Люблінська унія

Найбільшою справою Зиґмунта Авґуста й екзекуціоністів та увінчання
справи реформ за час його панування
стала Люблінська унія (1569). Перша польсько-литовська унія була укладена 1385 р.
Це був непростий союз. Мешканців обох
країн різнили не лише мова і звичаї,
а й приналежність до різних цивілізаційних сфер. Католицька Польща належала
до латинської Європи, в той час, як Литва була все-таки поганською державою,
а її православні руські землі перебували
у сфері візантійської культури. Інакшою
була так само організація обох держав.
У Польщі існувала станова монархія,
в якій щораз міцнішими ставали позиції
шляхти, натомість Велике Литовське Князівство було союзом вільно пов’язаних
земель, яким керувала впливова олігархія
удільних князів і можновладців, які корилися сильній владі великого князя. Вже
на самому початку виникли проблеми,
оскільки невідомо було, чим була унія –
включенням Литви до Польщі (латинське
слово applicare, використане в акті Кревської унії, могло означати як інкорпорацію
Литви до Польщі, так і їх об’єднання під
єдиним скіпетром – персональну унію),
чи союзом незалежних держав, об’єднаним особою володаря або іноді спільною
династією? Польські можновладці з найбільшою охотою реалізували б це перше,
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литвини хотіли зберегти політичну окремішність і незалежність. Іншою проблемою було те, що станеться з цим союзом
після того, як 1410 р. під Ґрунвальдом
польсько-литовські сили зламали військову потугу Ордену тевтонців.
Тому 1413 р. в Городлі уклали унію,
яка обґрунтувала незалежність Литви,
але у сталому зв’язку з Короною. Однак це не означало вирішення проблем.
Адже швидко дали про себе знати литовські прагнення до повної незалежності.
У двадцяті роки XV ст. великий князь Вітовт почав домагатися польської корони,
і лише в останню мить польським панам
вдалося запобігти цій спробі піднесення
Литви у ранг королівства. 1440 р. литвини без відома польських панів проголосили великим князем молодшого сина
Ягайла Казимира, що було виразним
порушенням положень Городельської
унії і підкреслювало самостійність Литви. Литвини, зайняті власними справами (війни з Московією), не взяли участі
у тринадцятилітній війні Польщі з Орденом (1454–1466). Наступні проекти
державної унії, які висувала польська
сторона, наштовхувалися, отже, на опір
литовсько-руських еліт, які прагнули
втримати окремішність свого князівства.
Обидві держави лише формально об’єднувала спільна династія.

завоювання країни, знову піднесли гасло
зміцнення союзу з Короною. Зрозуміло,
лише для того, аби отримати від неї поважну й сталу допомогу. Однак і в цей час
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Ситуація почала змінюватися на краще лише на початку XVІ ст., коли литовські еліти, з огляду на поразки у війні з Москвою, занепокоєні привидом

Невідомий польський художник, Битва під Оршею 1514 р.
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Москва та Польща й Литва
Скинення Москвою татарської зверхності 1480 р. започаткувало політику об’єднання руських земель під скіпетром її володаря. Це призвело до серії воєн з Великим Литовським Князівством. Московські напади, що тривали протягом першої половини XVІ ст., з усією яскравістю
виявили слабкість Литви, яка з 1512 р. не могла обійтися без допомоги коронних військ. Це
було однією з передумов укладення Люблінської унії 1569 р. З п’ятдесятих років XVІ ст. московсько-литовський конфлікт охопив також Лівонію (Інфлянти), яка опинилася у сфері зацікавлень
обох сторін. Ліквідація Ордену мечоносців, який володів цими землями, і підпорядкування їх
Речі Посполитій 1561 р. викликало чергову хвилю воєн Москви з Литвою й Короною. І хоча обидві держави були змушені оборонятися, їм вдалося стримати плани експансії царя Івана ІV Грозного, амбіції якого скеровувалися на захоплення Лівонії і доступу до Балтики. В цьому особливо
прославився Стефан Баторій, польський король 1576–1586 рр.

тривали безнастанні суперечки про взаємини між обома державами. Литвини,
погоджуючись на спільного володаря,
не бажали навіть найменшого обмеження своєї самостійності. І в них були для
цього всі підстави. Окрім згаданих, варто
вказати також на колонізацію литовського Підляшшя мазовецькою шляхтою,
претензії поляків, що поновлювалися час
від часу, на Волинь і Східне Поділля (Брацлавщину), які входили до складу Великого Литовського Князівства. Займаючи
оборонну позицію щодо цієї експансивності, литвини 1506 р., без консультацій
з поляками, оголосили великим князем
Зиґмунта Ягеллончика. Від нього вони
отримали запевнення, що він не зменшуватиме територію князівства, не надаватиме землі полякам, а на всі посади
в Литві призначатиме литовських громадян. Бажаючи врятувати унію, поляки
запросили Зиґмунта на польський трон.
Не варто особливо доводити, що позиція
Литви щодо Польщі значно зміцнилася. Варто однозначно звернути увагу на
те, що обидві сторони, польська й литовська, попри значні суперечливості
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в інтересах, не думали про цілковите розірвання зв’язків, що єднали дві країни.
Аж до шістдесятих років XVІ ст. саме
польська сторона була ініціатором зміцнення союзу Польщі з Литвою. Еліта Великого Литовського Князівства робила
це лише тоді, коли з’являлася загроза на
сході, з якою вона сама не могла впоратися. Поза тим, литовська знать використовувала гасло «унії» для здобуття привілеїв на кшталт польських.
Від середини XVІ ст. союзником поляків – прихильників зміцнення унії – стала литовська середня шляхта, яка почала
боротьбу за визволення з-під домінації
литовських можновладців. У Литві, на
противагу до Корони, перевагу мали можновладці, які здійснювали олігархічне
правління у Великому Князівстві. Прагнучи до емансипації, шляхетський загал
хотів здобути такі ж політичні права,
як коронна шляхта (особиста і майнова
недоторканість, звільнення від податків,
можливість вирішувати на сеймі справи
нових законів і політики держави, провідна роль у польському суспільстві). На
розвиток подій впливав також факт, що

православних русинів і пообіцяв доповнити й розширити її на спільному сеймі
Литви й Корони під час переговорів про
унію. Через п’ять років, підтверджуючи
й конкретизуючи його, він ствердив, що
«цей же народ руський до такого спільного об’єднання, братерства унії охочий
і готові вони і з усіма, тобто разом з братами литвою, того жадають і до того мають і хочуть мати». Руська шляхта в цей
період відчувала себе міцніше зв’язаною
з Польщею, ніж з власне Литвою, яка
була далеко на півночі. З Короною, передусім з коронною Руссю, єднала Волинь
і Поділля спільна оборона перед татарськими чамбулами й турецькою небезпекою. Тим часом литовській еліті, яка
дивилася з перспективи Вільна, ближчою
видавалася московська загроза. Отож не
повинно дивувати тяжіння українських
земель до Корони. Поза тим, утвердження в Польщі релігійної толерантності
впливало на зміну недовірливого доти
ставлення православної шляхти й руських панів до Корони й унії з нею.
Після 1562 р. справа унії була вже вирішена, єдине, що залишалося невизначеним, це час, коли її укладуть та умови
укладення. Польська сторона вперто
поверталася до засади інкорпорації, литвини ж обстоювали засаду рівноправних держав. «Литвини хочуть бути, як
два тіла, поєднані в одне, так ніби після
укладеного подружжя Литва й Польща
будуть двома тілами, з’єднаними в одне,
поляки ж хочуть, щоб ці провінції були
змішані і з них створене одне тіло» – писав папський нунцій у Польщі Франческо Коммендоні.
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в шістдесяті роки литовське військо зазнало низки поразок у війні з Москвою.
Це змусило литвинів посилити старання,
скеровані на отримання польської військової і фінансової допомоги, а в кінцевому підсумку спричинилося до висунення литовською шляхтою постулату
унії.
1562 р. литовське посполите рушення, зібране на таборовому сеймі під Вітебськом, ухвалило акт, в якому звернулося до Зиґмунта ІІ Авґуста з проханням
скликати спільний для обох держав сейм,
на якому була б ухвалена унія Польщі
з Литвою на таких умовах: спільними
мали бути вибори монарха, оборона кордонів, спільний сейм, а литовська шляхта
мала бути зрівняна в правах і вільностях
з коронною шляхтою. Під загрозою унії
литовські магнати погодилися на реформи судочинства й адміністрації, взірці
яких запозичили з Корони. Важливим
елементом осучаснення ладу Великого
Князівства була кодифікація права (згадані реформи викликали нову редакцію
чинного права – ІІ Литовський статут
1566). До нього внесли записи про головну роль литовського сейму з посольською палатою, що складалася з послів,
вибраних на повітових сеймиках, і лише
сейм міг ухвалювати й реформувати закони (в цьому виразно видно польські
впливи).
У той же час були ліквідовані останні
правні обмеження щодо православних
панів і шляхти. Зиґмунт Авґуст бачив
в цьому крок у напрямку унії. 1563 р.,
як великий князь, він видав привілей,
в якому проголосив рівноправність
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Найрадикальнішу позицію займала
коронна шляхта, в середовищі якої з’являлися проекти усунення назви «Литва»
й заміни її «Новою Польщею». Помірковану позицію з цього питання обстоював
сенат, який прагнув до компромісного
вирішення. До такого вирішення схилявся й король. Врешті на 23 грудня 1568 р.
в Любліні скликали сейм (засідання почалися 19 січня 1569). Найбільші суперечки
точилися з трьох питань: окремих центральних установ, окремих, крім загального, сеймів для Польщі й Литви, способу обрання спільного монарха. Коли не
вдалося досягнути порозуміння, литвини 1 березня таємно покинули Люблін.
З цього скористалися посли й коронні
сенатори, щоб здійснити омріяну інкорпорацію Підляшшя й Волині до Корони Польського Королівства. На початку
червня за поданням волинських послів
до Корони приєднали також Брацлавське
й Київське воєводства з метою посилити
безпеку Волині від татарських нападів.
Це, однак, зустрілося зі спротивом решти коронних послів, які не бачили необхідності просувати кордон так далеко на
схід і збільшувати військові витрати. На
початку червня під натиском литовської
й білоруської шляхти, зібраної у Вільні,
пани рада й литовські посли повернулися до Любліна й погодилися розпочати консультації і переговори про нову
унію. Компромісу досягнули 27 червня.
Його результатом було укладення нової
унії. Акти Люблінської унії, видані коронним і литовським сеймами (1 липня) та королем (4 липня), в однаковому
звучанні, польською мовою, починалися
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з декларації, в якій мовилося: «що вже
Польське Королівство, Велике Литовське
Князівство є одне й нероздільне тіло,
а також не різна, а одна спільна Річ Посполита, котра з двох держав і народів
в один люд і державу з’єдналася і злилася».
Акт унії стверджував, що Велике Князівство залишається «при титулі, гідностях і всіх посадах та честі станів», що
означало, що в рамках Речі Посполитої
воно зберігає свою політичну ідентичність. Тривкість унії мали забезпечити
спільні вибори короля, який одночасно
був великим князем литовським, без окремої урочистості осадження на великокняжий трон у Вільні. Так само одним
актом він мав підтвердити права обох народів. Спільними мали бути сейми у Варшаві, з застереженням, що окремі сейми
для Корони й Литви ліквідовуються. Литовські сановники (лише католицькі архієпископи і єпископи, воєводи, каштеляни, жмудський староста та міністри
в особах канцлера, підканцлера, великого підскарбія та великого й надвірного
маршалків) зайняли місця в сенаті поруч
із коронними сенаторами, а посли – кількістю близько 40 – у посольській палаті.
Обмеження представництва литовських
можновладців у сенаті посилювало значення шляхетських послів, яких вибирали на недавно створених повітових
сеймиках.
Окремішність Великого Князівства
виявилася у збереженні окремої системи литовських центральних сановників, війська і скарбу. Монета мала бути
одною, але її били в окремих монетних

Спільні інституції, хоча й нечисленні
порівняно з тими, що залишилися окремими, були вирішальними в тодішньому
політичному ладі завдяки своїй якісній
значимості, що запевняло загально дієве функціонування федерації. Коронний
канцлер у часи панування Владислава
ІV і Яна Казимира, Єжи Оссолінський
зауважив: «Річ Посполита [...] складена
зі стількох багатьох народів, лише непорушною повагою до сейму утримує свою
unitatem (єдність)». І хоча суперечок не
бракувало, однак нова держава протрималася аж до падіння під кінець XVIII ст.

Карта 7. Річ Посполита Обох Народів у 1569 р.
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дворах і позначали окремими символами. Литва зберегла також окремі привілеї і власну систему судочинства, базованого на кодифікації литовського права,
яким був ІІ Литовський статут, що діяв
також на українських землях, включених
до Корони (1588 ухвалили нову кодифікацію – ІІІ Литовський статут).
Люблінська унія створила Річ Посполиту Обох Народів, федерацію, що
складалася з двох рівноправних членів
– Корони й Литви. Правною основою
була реальна унія, базована на спільності
верховної влади – короля й парламенту.
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Польща й Литва після Люблінської унії
Польські еліти прагнули посилити польсько-литовський союз і перетворити його на реальну унію. Вони знайшли підтримку серед литовської шляхти. Опір чинили лише литовські можновладці, які боялися домінування поляків. Щоб подолати його, Зиґмунт Авґуст на початку березня 1569 р. оголосив про включення до Корони Підляшшя й Волині. Підляська шляхта швидко
схвалила це рішення. Натомість русини вагалися понад два місяці. Коли врешті вони вирішили
присягнути на вірність, намовили короля поширити анексію ще й на Київське й Брацлавське воєводства. До інкорпорації руську шляхту схилило поширення на неї привілеїв польської шляхти, закінчення постійних граничних суперечок з Короною, а передовсім факт, що інкорпорація
створювала шанс на ефективну оборону від татарських нападів і агресії Москви. Руській еліті
вдалося також добитися багатьох поступок, зокрема, збереження правної окремішності й застереження, що на ці землі не пошириться екзекуція маєтків.

4

Розквіт Речі Посполитої Обох Народів

Держава, створена в результаті унії,
мала державний лад, окреслений терміном змішаної чи вільної (особливо
в XVІІ ст.) держави, в якій рішення, що
стосувалися всіх її мешканців, приймав
парламент: «коли не один, але три стани
в них панують і керують simul et semper
[разом і завжди], але не один стан більше за інший. А керують загальним правом, через те званим посполитим, що всі
добровільно ухвалюють [...]. A in summa
[в усій] тій вільній Речі Посполитій ніхто вирішувати не може, лише з волі всіх
і згодою тих трьох станів. І ця Річ Посполита складена з тих трьох таким чином:
ex monarchia, ex aristocratia et democratia
[з монархії, з аристократії і демократії]».
Державний лад зазнавав певних змін,
але його основні стовпи трималися до
реформ Великого сейму (1788–1792). Основні засади ладу польсько-литовської
держави були записані в Генриківських
статтях (1573), викладених під час
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перших вільних виборів, на яких присягав кожен новообраний володар, і які
шляхта окреслювала терміном «золота
вільність». Це були: вільні вибори короля загалом шляхти, сейм, pacta conventa
(особисте зобов’язання кандидата на короля), права відмовити в послухові монарху, який не дотримуватиметься прав
і привілеїв, liberum veto (право заборони), конфедерація (право на створення
союзів шляхти з метою досягнення певної мети).
На чолі держави стояв монарх, якого обирав загал шляхти на елекційному
сеймі. Його позиція до середини XVІІ ст.
була досить сильною. Основним повноваженням короля було запровадження,
спільно з парламентом, права, якому підлягав і він. Анджей Фрич Моджевський
писав у XVІ ст.: «оскільки польські королі
не народжуються, а стають ними через
вибори всіх станів, отож вони не користуються такою владою, як би воліли, чи

суспільства. «А якби (чого ховай Боже)
щось супроти праву, артикулам, кондиціям порушив, або чогось не виконав, тоді
нас, коронних громадян обох народів,
від послуху й віри та панування повинен
вільними вчинити» – зобов’язувала короля шляхта в Генриківських статтях.

Річ Посполита Обох Народів

постановляти закони, чи запроваджувати податки, чи щось раз і назавжди встановлювати. Усе, що чинять, чинять або ж
за згодою своїх станів, або ж за приписами права». Отож він здійснював відносну
владу, на стільки, на скільки діяв згідно
з волею й інтересами всього шляхетського

Ян Пйотр Норблін, Елекція Авґуста ІІ 1697 р.

Вільна елекція
Перша вільна елекція відбулася 1572 р., після смерті останнього з Ягеллонів бездітного Зиґмунта ІІ Авґуста, хоча принцип елекції функціонував у Польщі від перелому XІV й XV ст. Тоді ж
встановили засади вибору нового короля, які існували до кінця Речі Посполитої. Період між
смертю короля й вибором його наступника називали безкоролів’ям. У цей час владу в державі
здійснював ґнєзненський архієпископ, якого звали інтеррексом (лат. inter – між, rex – король).
Він скликав сейм, званий конвокаційним, завданням якого було визначення терміну й місця
елекції, а також прийняття рішень з поточних справ. На елекційний сейм з’їжджалася шляхта чи
делегати, вибрані на сеймиках, а кількість учасників коливалася від кількох до кількадесяти тисяч. Шляхта засідала на елекційному полі під Варшавою, збираючись навколо т.зв. шопи, в якій
радився сенат. Рішення про вибір нового короля приймалося одноголосно, електа за результатом голосування (голосували воєводствами) визначав примас, а оголошував великий коронний маршалок. Вибраний одноголосно монарх мусив присягнутися також щодо Генриківських
статей (засади державного ладу) й надати pacta conventa (особисте зобов’язання). Формальності завершувала коронація в кафедрі на Вавелі під час коронаційного сейму.
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Король був головнокомандувачем,
хоча й обмеженим владою гетьманів, керував закордонною політикою держави
в порозумінні з радою (сенатом), володів
– одноосібно – правом призначати сановників. Від його імені скликали сейми
і сеймики, оголошували сеймові конституції (закони) та укладали міжнародні
угоди. Він був верховним суддею, але на
практиці це стосувалося лише шляхти
і підданих його власних, королівських
маєтків. У шляхетському суспільстві він
користувався великим авторитетом, бо
воно бачило в особі монарха опору й гарантію існування держави.
Найважливішою інституцією Речі
Посполитої був сейм, сформований під
кінець XV ст. На противагу до аналогічних інституцій у країнах, в яких розвиток станових зібрань був затриманий
(Франція), загальний сейм у XVІ ст.

Ян Матейко, Баторій під Псковом
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збільшив своє значення. Його мали скликати не рідше, ніж раз на два роки (звичайний сейм – його засідання тривали
6 тижнів) чи при потребі (надзвичайний
сейм на 2 тижні). Він охоплював і згуртовував шляхту всіх провінцій. Також
він був головною владною інституцією
в галузі законодавства й судочинства.
До прерогатив сейму, крім ухвалення
законів і встановлення податків, належав контроль виконавчої влади (свободу дій короля обмежено призначенням
т.зв. сенаторів-резидентів, з якими він
мусив обговорювати кожну справу, що
стосувалася політики держави, а найважливіші посади міг надавати виключно під час засідань сейму), висловлення
згоди на посполите рушення шляхти,
на нобілітації, тобто надання шляхетства. Сейм вислуховував послів інших
країн, визначав стратегію закордонної

Засідання сейму за часів Зиґмунта ІІІ Вази

політики держави, призначав комісарів
для переговорів. До компетенції сейму
належало також судочинство (у справах
особливого значення). Найважливішою
суспільною функцією сейму в XVІ й першій половині XVІІ ст. було формування
політичної свідомості шляхетської еліти

і практичне виховання парламентарів.
Те, що ухвалював сейм, вимагало згоди
всіх його частин – палати послів, сенату
й короля. Особливо в палаті послів, де
могло засідати й 170 послів, представників земських (Корона) й повітових (Литва) сеймиків. Одностайності досягали
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Баторій під Псковом
Війни Стефана Баторія з Москвою завершують багатолітній конфлікт за Лівонію. Ці прибалтійські землі, що належали Орденові мечоносців, мали велике господарське значення. Їхні
порти, Нарва й Рига, забезпечували вигідне торговельне сполучення з Західною Європою. Тому
Іван ІV Грозний вирішив здобути ці терени, щоб отримати морське сполучення з Європою і здобути можливість забезпечувати свою державу зброєю і фахівцями з заходу. Литвини не могли
дозволити, щоб ці землі потрапили в руки ворога, ще й тому, що він оточив би Литву з півночі.
Перший етап війни завершився на користь польсько-литовської сторони, але вже під час другого безкоролів’я Іван ІV Грозний напер знову і захопив майже всю Лівонію. У цей час на польський трон сів видатний вождь Стефан Баторій, який скерував контратаку не безпосередньо на
Лівонію, а на схід він неї. Таким чином московські війська в Лівонії були відрізані від тилу. На
третій рік війни армія Баторія була затримана під Псковом, але Іван ІV Грозний, держава якого
була вичерпана, погодився на укладення перемир’я і повернув Польщі захоплені землі.
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Liberum veto
Liberum veto (лат. – вільна заборона, протест) – вислів, який став символом сформованої
у другій половині XVІІ ст. практики, що уможливлювала блокування, а з часом і зірвання засідань сейму протестом одного посла. Все через те, що під час прийняття рішень у палаті послів
треба було отримати одностайну згоду всіх парламентарів. Оголошення liberum veto викликало
не лише зірвання сейму, але й скасування прийнятих одноголосно попередніх ухвал перед зірванням засідань. У XVІІ ст. щораз більші впливи в державі здобували магнати, від яких залежала розорена війнами шляхта. Боротьба за вплив між різними магнатськими угрупованнями
перенеслася на арену сейму, а зловживання ними права liberum veto – що було вигідним способом зірвати плани суперників – цілком паралізувало Річ Посполиту і її законодавчий орган.
Компетенції сейму перейняли земські сеймики, але і їх швидко опанували магнатські партії і їх
шляхетські поплічники, здобуваючи вплив на долю країни.

шляхом переговорів і натиску на опонентів. Лише зірвання сейму (т.зв. liberum
rumpo – відсутність згоди на продовження засідань уже після передбаченого
правом часу тривання сейму, а згодом

Кшиштоф Збаразький
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liberum veto – зірвання сейму під час його
засідань) одним послом – стало суттєвою
перешкодою ефективного здійснення
сеймових процедур і ухвалення законів
(т.зв. конституцій). 1652 р. це вперше
здійснив Владислав Сіцинський.
Водночас із дезорганізацією центральної влади держави, що посилилася
в другій половині XVІІ й XVІІІ ст. зростало значення сеймиків. Це відбувалося не
лише через прагнення шляхти перейняти
всю повноту влади, але й з необхідності.
В момент кризи центральної законодавчої влади сеймики взяли на себе схвалення скарбових постанов, збір податків,
оплату з них державного війська, щоб
держава таким чином могла функціонувати. В часи Зиґмунта Авґуста, коли обидві інституції – король і палата послів
– дійшли до порозуміння і спільно розпочали боротьбу за реформування держави й подолання магнатської домінації,
шляхта довіряла своїм репрезентантам
у парламенті. Поширення т.зв. реляційних сеймиків (їх скликали після загальних сеймів, щоб скласти реляцію про
перебіг засідань і обговорити ухвалені

закони) і передача рішень в руки зібраної
на них шляхти свідчить про зниження
довіри до сейму (це мало місце вже в кінці XVІ ст.). Громадяни Речі Посполитої
поступово ставали громадянами своєї

Ярема Вишневецький

71

Річ Посполита Обох Народів

Владислав Домінік Заславський-Острозький

землі, повіту. Їх відчуття спільного добра почало обмежуватися до локальної
спільноти, чимраз більшого значення
набирали магнати, яким простіше було
здобути вплив на кілька сеймиків, ніж на
увесь сейм.
Після включення до Польщі 1569 р.
Підляшшя, Поділля і Київщини й укладення Люблінської унії, в сенаті Речі Посполитої з’явилися литовські й руські
пани. Водночас деякі польські роди стали
власниками великих володінь на Україні.
Обидві групи швидко об’єдналися в одну
полонізовану магнатську еліту. Її представники успадковували титули, були
власниками величезних латифундій і навіть утримували приватні війська. Через
ослаблення центральної влади магнатські волості ставали окремими державками, які часто провадили незалежну
політику. Магнатські двори притягали
іншу дрібну й збіднілу шляхту, кількість
якої в XVІІ ст. почала зростати внаслідок
поділу маєтків, погіршення кон’юнктури на польське збіжжя у Західній Європі
(загальне падіння цін на збіжжя і зменшення його експорту вдарили передусім
по середньозаможній шляхті) та воєнні
знищення.
У цьому плані Річ Посполита виразно відрізнялася від країн, де формувався
абсолютизм. У Франції монархія взяла
під опіку зубожілу шляхту. У Польщі нечисленна постійна армія була не в стані
поглинути надлишок шляхетської молоді, як це відбувалося в країні, де цей
процес посилював монархію, а послаблював великих феодалів. У Польщі магнати знайшли підтримку в масах дрібної
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Перша сторінка акту рокошу Зебжидовського
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Перші провісники цієї небезпеки
з’явилися на початку XVІІ ст., коли Зиґмунт ІІІ Ваза (король у 1587–1632) висунув проекти, скеровані на вдосконалення
засідань сейму і зміцнення центральної
влади. Його плани сприйняли як замах
на лад Речі Посполитої. 1606 р. посварені з королем магнати організували рокош, тобто збройний з’їзд шляхти для
захисту її привілеїв. Покликаючись на

Генриківські статті, в яких, зокрема,
писалося, що в разі порушення закону монархом його піддані звільняються
від обов’язку послуху і можуть скинути
його з трону, рокошани зажадали від володаря покинути трон. Це була остання
акція, в якій середня шляхта покликалася на екзекуційні гасла, однак виступала вже не самостійно, а під проводом
магнатів, які видавали себе за оборонців
свободи, а насправді діяли в ім’я своїх
амбіцій і партикулярних інтересів. Цей
бунт, відомий як рокош Зебжидовського
(від прізвища одного з керівників, Миколи Зебжидовського) досить швидко
був придушений. Однак Зиґмунт ІІІ остаточно відвернув від себе незадоволену
його політикою шляхту, для котрої переможені рокошани стали захисниками
свободи. Коли на початку шістдесятих
років XVІІ ст. його син, Ян Казимир (король у 1648–1668) повернувся до планів
реформи держави, магнатська опозиція
знову підняла бунт під гаслом захисту
шляхетських свобод проти монарха, що
прагне до абсолютної влади (рокош Єжи
Любомирського). Цього разу перемогли
рокошани, знищивши задум реформи
держави.
Обидва рокоші поглибили розкол
між монархією і шляхтою, яка все підозріліше ставилася до королівської влади. Таким чином була порушена умова
ефективного функціонування ладу Речі
Посполитої. Для все ширших кіл шляхти авторитет держави, репрезентований
королем, поступово слабшав порівняно
з авторитетом магнатів. Останні ж керувалися переважно інтересами власного
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шляхти, що викликало послаблення центральної влади.
Завдяки багатству й впливам магнати зуміли підпорядкувати собі сеймики й маніпулювати учасниками елекції.
При цьому вони використовували страх
шляхти перед абсолютизмом. Магнати
могли також паралізувати політику королівського двору, олігархізуючи політичне життя Речі Посполитої.
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роду. Позбавлена ефективного уряду,
ослаблена постійними війнами Річ Посполита почала поринати в анархію.
В другій половині XVІІ ст. шляхетська
демократія поступалася місцем усе частішій олігархічній практиці, яку нав’язували магнати. А під кінець XVІІ ст. майже
повністю припинилася діяльність сейму.
Це відбувалося насамперед через усе частіші зриви засідань шляхом використання liberum veto. Неможливість здійснення реформ спричинилася до стагнації
держави і її узалежнення від сусідів. Владу в державі практично перейняли магнатські партії, що володіли величезними
латифундіями, приватними державами,
де центральна влада не діяла, а також масами підпорядкованої собі шляхти.
У XVIII ст. кілька разів оголошували
про запровадження в життя реформи
системи. Амбітні проекти змін пропонували конкуруючі між собою магнатські
табори (Потоцькі й Чарториські), а також
мислителі (Станіслав Конарський). Усі
вони, однак, залишилися на папері. Лише
під час сейму 1764 р. вдалося започаткувати реформи держави. Хоча вони не
сягали надто далеко, однак все одно викликали спротив частини шляхетського

суспільства. Громадянська війна, яка вибухнула в цей час (Барська конфедерація
1768–1772) послугувала сусідам Речі Посполитої – Росії, Пруссії і Австрії – претекстом для здійснення першого поділу
польсько-литовських земель (1772). Цей
факт мобілізував еліти держави і вже через двадцять років вони зважилися на
широкомасштабні реформи. Однак їх
здійснили надто пізно й вони викликали швидку реакцію сусідніх держав, які
спричинилися до остаточного падіння
Речі Посполитої.
Перелік елекційних королів:
Генрик Валуа 1573–1575 († 1589)
Стефан Баторій 1576–1586 (спільно з Анною
Ягеллонкою)
Зиґмунт ІІІ Ваза 1587–1632
Владислав IV Ваза 1632–1648
Ян ІІ Казимир 1648–1668 (зрікся, † 1672)
Міхал Корибут Вишневецький 1669–1673
Ян ІІІ Собєський 1674–1696
Авґуст ІІ Сильний 1697–1706 (зрікся корони) та
1709–1733
Станіслав Лещинський 1704–1709 та 1733–
1736 († 1766)
Авґуст ІІІ Сас 1733–1763
Станіслав Авґуст Понятовський 1764–1795
(зрікся, † 1798)

Елекційні володарі
У Речі Посполитої Обох Народів відбулося одинадцять елекцій. Чотири з них не були одноголосними, а про те, хто отримає корону, вирішувала швидкість дій претендента або ж перемога
на полі бою. Це були елекції 1576 р. (імператор Максиміліан ІІ і Стефан Баторій), 1587 р. (Зиґмунт
Ваза і ерцгерцог Максиміліан), 1697 р. (саксонський електор Фрідріх Авґуст І Веттін і князь де
Конті),1733 р. (саксонський електор Фрідріх Авґуст ІІ і Станіслав Лещинський). На троні перебували дві династії – споріднені з Ягеллонами шведські Вази і саксонські електори Веттіни, а в одному випадку шляхта обрала королем подружжя: жінку й чоловіка. Це була остання з Ягеллонів
– Анна, донька Зиґмунта Старого і Стефан Баторій, який перед коронацією мусив з нею одружитися. Четверо володарів зреклися корони – Ян Казимир, Станіслав Лещинський, Станіслав
Авґуст і Авґуст ІІ Сильний; останній відкликав своє зречення, здійснене під примусом.
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створити нову, сильну династію. Частина володарів швидко потрапляли в конфлікт із шляхтою, що паралізувало законодавчу владу. Траплялося, що монархи
ставили інтереси Речі Посполитої лише
на друге місце, прикладом чого був період панування шведських Вазів (1587–
1668) чи саксонських Веттінів (1697–
1763). Зиґмунт ІІІ своєю основною метою
вважав повернення шведського трону.
Це викликало серію нищівних воєн майже з усіма сусідами, що тривали загалом
понад півстоліття. Авґуст ІІ Сильний
втягнув польсько-литовську державу у
велику Північну війну (1700–1721).

Суспільство і культура Речі Посполитої

З моменту укладення Люблінської
унії новостворена держава почала називатися Річчю Посполитою Обох Народів.
Ішлося не про два народи, польський
і литовський, в розумінні етнічної спільноти, а про політичні народи – спільноти шляхти, що жила в Польській Короні
й Великому Литовському Князівстві без
розрізнення її під етнічним, релігійним
чи іншим оглядом. Обидві держави перед поєднанням персональною унією
1386 р. мали позаду певний досвід багатоетнічності і, внаслідок цього, вважали політику терпимості найкращим
виходом у цій ситуації й продовжували
її в наступні століття. Найвиразнішим
проявом цього була боротьба польської
шляхти XVІ ст. за релігійну свободу не
лише свою, а й інших суспільних верств
– головно міщанства. Цікаво, що на боці

іновірців виступали й католики. Ян Замойський, канцлер і гетьман на переломі
XVІ й XVІІ ст., в період, коли вже перебував у зеніті влади, стверджував, що за
навернення кальвіністської шляхти на
католицтво дав би відрубати свою праву
руку, однак готовий покласти під сокиру
власну голову на захист релігійних свобод протестантів – як захист принципу
особистої свободи.
Переломним моментом в утвердженні шляхетської спільноти був Люблінський сейм 1569 р. й укладення унії.
Відтепер зв’язок між Короною й Великим Князівством уособлював не лише
спільний володар, а передусім спільна
для обох частин Речі Посполитої інституція – сейм. Тут шляхта, єдина суспільна група, що мала всі політичні права,
зустрічалася, сперечалася, тут укладали
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Слабкість державної організації
Речі Посполитої значною мірою залежала також від елекційності престолу,
хоча до останніх десятиліть XVІІ ст. це
не впливало на позиції Речі Посполитої
в Європі. Польсько-литовську державу
довго вважали одним із найповажніших
гравців політичної сцени й військовою
силою (переможні війни з Росією, Туреччиною та рівна боротьба зі Швецією
Ґустава Адольфа), а інституції центральної влади функціонували ефективно.
При елекції шляхта віддавала перевагу
кандидатам, кровно пов’язаним з Ягеллонами (Анна Ягеллонка і її чоловік Стефан Баторій, Вази). Попри це, не вдалося
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політичні коаліції, часто незалежні від
географічного чи релігійного поділів.
Представники Корони й Литви ухвалювали найважливіші рішення для всієї держави. Звісно, палата послів не раз
ставала місцем прикрих сцен, коли гору
над спільним добром брали приватні чи
партикулярні інтереси. Народ, а радше
два політичні народи Речі Посполитої:
Великого Князівства й Корони, єднала не
лише приналежність до одного стану та
спільні політичні інтереси, але й – попри
політичні, економічні, релігійні чи етнічні поділи – спільність ідеалів, базована
на лицарських традиціях і етосі. Важливу
роль відігравало також відчуття культурної спільності, відображене в щоденному
житті шляхти, найкращими символами
чого були шляхетський двір, кунтуш
і шабля.
Тим, що також інтегрувало багатоетнічний, багаторелігійний і багатокультурний шляхетський стан Речі Посполитої, а при нагоді діяло й на частину
міщанства, була культура сарматизму.
Цю специфічну шляхетську культуру
складали ідеологія, система цінностей,
політична культура, звичаї й художній смак. Сарматизм був культурним
явищем, сповненим суперечностей.
У ньому поєднувалися лицарські ідеали й пацифізм, а також схвалення поміщицького стилю життя, терпимість
і гасло «поляк-католик», гостинність
щодо чужинців і ксенофобія, культ свободи шляхтича-громадянина й неволя
селян та погорда щодо міщан і їхніх занять. Ці суперечності наростали в міру
розвитку сарматизму, але на окремих
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його етапах домінували різні аспекти –
в XVІ ст. сарматський вивід генеалогії,
який виразно підкреслював відособленість шляхетського стану від інших станів держави, а також від шляхти інших
країн; в XVІІ ст. – політична ідеологія,
яка справила вирішальний вплив на інтеграцію панів братів; у XVІІІ ст. – сарматські звичаї, ментальність, художні смаки.
Основною цінністю, на якій виростала шляхетська демократія, була свобода.
В часи, коли абсолютні монархії прагнули контролювати всі сфери життя підданих, польський шляхтич користувався
чи не цілковитою свободою. Його особа
й майно були практично недоторканими для королівських урядовців. У випадку вчинення злочину, йому гарантувався процес перед шляхетським судом.
Він мав право вільно подорожувати по
країні й за кордоном, без спеціальних
дозволів і формальностей. Його підприємництво не утруднювали приписи,
мита й податки, які в односторонньому
порядку встановлювала держава. Також
він користувався свободою слова – міг
говорити, писати й друкувати майже все,
що спало на думку. При цьому він не мусив боятися втручання цензури, звинувачення в образі величності чи доносу
до трибуналу інквізиції. Та передусім він
пишався політичною свободою, тобто
правом активно чи пасивно брати участь
в управлінні. Беручи участь в засіданнях
сеймиків і сейму, а також в елекції короля, він впливав на найважливіші справи
держави. Ці повноваження стосувалися
всієї шляхти (зрозуміло, лише чоловіків),
тобто 8–10% населення Речі Посполитої.

Рембрандт, Польський шляхтич

Другою основною ідеєю шляхетської
демократії була рівність. Вона означала, що кожен шляхтич, без огляду на
майно, етнічне походження чи віру, мав
однакові права. Навіть короля, хоча до
нього зазвичай ставилися з належною
повагою, часто трактували як «першого
серед рівних». Щоб підкреслити свою
рівність, члени шляхетського стану титулувалися «братами». Порушення прав
одного з «братів» уважали за порушення
прав усього стану. Надання аристократичних титулів королем було заборонене
і шляхта різко виступала проти них (це

змінилося лише у XVІІІ ст.). Ідея рівності
лежала в основі багатьох конституційних
рішень, запроваджених у Речі Посполитій. Вільна елекція мала забезпечити
кожному шляхтичеві рівний вплив на
вибір монарха. Принцип погодження позицій замість рахування голосів гарантував повагу до думки всіх послів і земель.
Цьому ж слугувало право сеймиків припиняти чинність ухвал сейму на даній території. Таким чином давали зрозуміти,
що голос кожної локальної шляхетської
спільноти враховується так само, як позиція центральних органів.
Однією з найбільших трагедій і помилок Речі Посполитої була відсутність
єдиної політичної лінії щодо козацьких
мас. Ігнорування козаччини як третього
(політичного) народу Речі Посполитої,
закінчилося кривавими й нищівними
повстаннями, що послаблювали польсько-литовську державу й самих козаків.
Вину за це слід покласти на еліти Речі
Посполитої, які не зуміли вирішити цю
проблему і дії яких щодо козаччини мали
риси кон’юнктурності й непослідовності. В період загрози кордонів на її різке
зростання дивилися крізь пальці, аби вже
за мить вимагати зменшення такої великої кількості козаків. Тим часом можна
було або повністю ліквідувати козаччину
(коли вона була ще настільки слабкою,
що це можна було зробити), або ж надати
їй статус, якщо не шляхти, то, принаймні, окремого військового стану, з вільностями, аналогічними шляхетським.
Осаджені на татарському прикордонні
козаки взамін за землю на лицарському
праві охороняли б українські землі перед
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Під цим оглядом Польща на кілька століть випередила Францію чи Англію, де
ще в першій половині ХІХ ст. лише 1,5–
3,2% мешканців мали виборче право.
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Козаччина
Від самого початку свого існування козаччина була великою проблемою для польсько-литовської держави. Походи козаків на землі, що були під владою турецького султана, наражали
Річ Посполиту на карні напади татарів, а особливо на конфлікт з Туреччиною, якого держава
намагалася уникнути. Спроби запровадити для них суворіший державний контроль закінчувалися бунтами. Ситуацію погіршувало ставлення шляхти, котра, попри заслуги козаків перед
державою, трактувала їх як збунтованих селян. Проблемою було також постійне збільшування
їхньої чисельності, захоплення шляхтою і магнатами під свої маєтки чимраз більших земель,
а також втручання козаків у конфлікт між православ’ям і Берестейською унією. Врешті чи не
найбільшою помилкою була непослідовна позиція владної еліти, яка використовувала козаків
як солдатів, але не збиралася визнати за ними права, що гарантували б їхню свободу й утворення окремого стану. А це спричинилося до великого вибуху 1648 р., якому передували давніші
бунти.

чамбулами й колонізували б степ у районі Дикого Поля. Гадяцька унія, укладена
1658 р., яка була єдиною спробою перетворення, в порозумінні з руською шляхтою, яка жила на Україні і козаччині, дуалістичної польсько-литовської федерації
на тріалістичну державу (з Руським Князівством, як її третім членом) закінчилася поразкою. Ні козаччина, ні еліти Речі
Посполитої не були готові реалізувати

Богдан Хмельницький і його автографи
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таке складне завдання під час великого
конфлікту з Москвою і Швецією, та ще
й після десяти років кривавої громадянської війни.
Терени Речі Посполитої, заселеної
багатьма народами, можна вважати сферою культурної спільноти, в якій відбувався обмін течій та інтелектуальних
і художніх ідей. У цій спільноті перебував Ян Кохановський, автор, що творив
польською мовою, мандрував Річчю Посполитою, багато часу проводячи в Литві, де писав і присвячував вірші литовським панам. Так само, як новоґрудський
шляхтич Федір Євлашевський, котрий
жив на переломі XVІ й XVІІ ст., якого
вважають автором першого світського
літературного твору білоруською мовою.
Свій незвичайний Щоденник він написав
кирилицею, старобілоруською мовою.

Іван Виговський

Коли в нього виникали проблеми з утворенням відповідного закінчення в даному граматичному випадку, він звертався
до польської мови, записуючи закінчення латинським алфавітом. Варто згадати
також Станіслава Ожеховського, який
походив з руської шляхти і сказав про
себе, що він «національності польської,
за походженням русин».

У цьому випадку з’являється питання,
чи можна твердити про «полонізацію»
литовських і руських земель в часи Речі
Посполитої Обох Народів? Згадуючи про
цю проблему слід відділити термін «полонізація» від його нинішнього значення. Старопольська полонізація – якщо
можна про неї говорити – не мала характеру запланованої й послідовно реалізованої акції, яку підтримує держава. Для
литвина й русина польська мова була дієвим засобом, завдяки якому можна було
висловити емоції й думки, коли вони не
диспонували добре виробленою власною
писемною мовою (наприклад, литовська
мова в писаній формі почала формуватися лише в XVІ ст.). Прикладом може бути
листування Зиґмунта Авґуста з Радзивіллами – Миколою «Чорним» і Миколою
«Рудим». Документи урядового характеру писали офіційною мовою Великого
Литовського Князівства, тобто руською,
а приватні листи – польською мовою.
Згадані листи це не лише чудове джерело
для дослідника минулого, але й блискучі пам’ятки польської мови, а одночасно
польської і литовської культур.
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Богдан Хмельницький (1595–1657) – одна з найсуперечливіших постатей в історіографії
XVІІ ст., яку часто порівнювали з Олівером Кромвелем. Одні бачили в ньому керівника боротьби за незалежність і суспільне визволення українського народу, котрий реалізував велику
мрію про побудову руської державності, інші – підступного бунтаря проти своєї вітчизни, зрадника, який запросив ворогів: татарів, московітів і шведів. Польська історіографія однозначно
оцінює постать цього українського національного героя. Для неї повстання, яке розпочав з приватних причин Хмельницький, не лише спричинилося до спустошення України й послаблення
міжнародного положення Речі Посполитої, але й штовхнуло першу в руки Москви й сприяло її
перемозі в конфлікті з польсько-литовською державою. Це закінчилося поділом України, а через сто років зміцніла Російська держава поклала край існуванню Речі Посполитої. Зрозуміло,
Хмельницький був добрим організатором і чудовим політиком і дипломатом, що мріяв про
власну державу на Україні.
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Гадяч
Після смерті Богдана Хмельницького частина старшини, з огляду на наміри Москви обмежити автономію, здійснила спробу порозумітися з Річчю Посполитою. На чолі цієї групи став
новий гетьман Іван Виговський. Він почав переговори з королівськими послами. Попри море
пролитої крові, незаспокоєне прагнення помсти, попри всі розбіжності з’явився промінчик надії на можливе співжиття обох націй в одній державі. Обидві сторони прийшли до висновку,
що слід прагнути до порозуміння понад поділами, долаючи всі перепони в ім’я вищих цілей.
Підписаний 16 вересня 1658 р. акт був політичним проектом перетворення федерації Корони
й Великого Литовського Князівства, котрі творили Річ Посполиту Обох Народів, на тричастинний організм, утворений шляхом виділення Руського князівства, поєднаного реальною унією
з двома іншими. Гадяцька унія – це був мудрий і справедливий компроміс, який виник завдяки
далекоглядності й політичної зрілості польських і частини українських еліт. Цей політичний акт,
що випередив свій час, мав шанс стати однією з найважливіших подій в історії обох народів,
поворотним пунктом в історії Східної Європи. Він закладав підвалини української національної
програми й був першим офіційним актом міжнародного санкціонування правної й конституційної позиції України як об’єкта в європейських стосунках. Це був також надзвичайно важливий
крок в еволюції української політичної думки й українського легітимізму. З іншого ж боку він
був дуже важливою ініціативою щодо включення цієї частини регіону до світу культури Заходу.

Польська мова стала універсальним
інструментом спілкування шляхти всієї Речі Посполитої. Зрештою, не лише
шляхти, оскільки збереглися козацькі
листи до короля, коронних гетьманів
і королівських урядовців, писані в кінці
XVІ ст. польською мовою, хоча й з руськими впливами. У другій половині
XVІІ ст. ця мова стала інструментом міжнародного й міжкультурного спілкування у Центрально-Східній Європі.
До середини XVІІ ст. відбувалася
полонізація культури й літератури на
українських землях Корони. Вищість
польської мови визнали там не лише
світські еліти, але й Православна церква, яка латинізувалася й полонізувалася. Однак той факт, що мовою вищих
верств Речі Посполитої стала польська
мова, ще не означав загальної полонізації. Польською послуговувалися
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з практичних міркувань і це не означало
її визнання рідною мовою. Адже це була
мова привілейованих верств, а користування нею чимраз більше ставало рисою престижу й умовою активної участі
в політичному житті країни. Її використовувала шляхта, урядовці, духовенство
– отже, це була урядова мова в Короні.
Протягом XVІІ ст. вона також витіснила
руську мову з установ і актів Великого
Князівства. Однак невід’ємною рисою
цієї експансії, яка, втім, свідчила про
оригінальність суспільства й ладу Речі
Посполитої, є відсутність адміністративного примусу в поширенні польської
мови. Нікому не спало на думку, щоб, за
прикладом Англії чи Франції видавати
накази чи заборону користуватися рідними мовами, а навіть якби таке сталося, то такий закон не мав шансів на втілення.

Криза Речі Посполитої XVІІ століття

Новітня Річ Посполита з’являється
як незвичайна, сповнена суперечностей
держава. Закони, що гарантували особисту й майнову недоторканість – нині
основа демократії – з’явилися в Польщі
понад двісті років тому, перед славним
англійським Habeas Corpus Act. У XVІ ст.,
в період боротьби середньозаможної
шляхти проти домінування магнатів
у Короні, а згодом і в Литві, виникло громадянське суспільство. Слід однак визнати, що вже в другій половині XVІІ ст.

розвиток цього громадянського суспільства був загальмований чимраз поширенішим магнатським патронатом. Це
відбулося через воєнні знищення, з яких
швидше піднімалися великі маєтки можновладців, політично і маєтково узалежнюючи все слабшу середню шляхту.
У Варшавській конфедерації (1573), ухваленій шляхетськими масами, які під час
першого безкоролів’я складали екзамен
політичної зрілості, некатоликам гарантували рівні політичні права й свободу

Францишек Кондратович, Облога Ясної Гори
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Шведський потоп
Шведський напад на Річ Посполиту 1655 р. має в польській історіографії назву «потопу». Цим
він завдячує швидкості, з якою шведи захопили польські землі й масштабові знищень, які він
приніс. Від липня до листопада вони захопили Жмудь, Ґданське Помор’я, Великопольщу, Малопольщу, Мазовію і землі між Віслою і Бугом. Шляхта цих земель масово переходила на їхній бік,
визнаючи над собою протекцію шведського монарха Карла Х Ґустава, а покинутий підданими
Ян Казимир утік на Сілезію. Своїми успіхами нападники завдячували ще й тому, що в цей час
коронні й литовські війська воювали з агресією Росії, підтриманою козаками. Врешті завдяки
допомозі Австрії, Данії, Росії і Бранденбурга поляки зуміли вигнати з цих теренів шведські армії. Війну закінчив мир, підписаний в Оливі 3 травня 1660 р. Війна і окупація майже всієї країни «потопом» шведських військ спричинилися в Речі Посполитій до величезних матеріальних
знищень, значних втрат населення внаслідок воєнних дій, голоду й хвороб, врешті до втрати
Княжої Пруссії та більшості Лівонії.

визнання. Це стосувалося не лише шляхти, але й міщанства і селянства. Однак ця
інтелектуальна відкритість зникла в той
час, коли на Заході починалося просвітництво.
Війни, які провадила Річ Посполита в XVІІ ст. – зі Швецією (з перервами
протягом 1600–1660 і знову на початку XVІІІ ст.), з Москвою (1577–1582;
1609–1619; 1632–1634; 1654–1667) й Туреччиною (1621, 1672–1699) залишилися в історії Польщі завдяки багатьом
ефектним перемогам. Кампанії Стефана
Баторія проти Івана ІV Грозного, атаки
гусарів під Кірхольмом (1605) і Клушином (1610), дві битви з турками під Хотином (1621 і 1673), перемоги над Москвою під Полонкою і Цудновом (1660),
Віденська відсіч (1683) – всі ці події стали
важливою частиною польської традиції.
Вони також показали дієвість старопольського воєнного мистецтва, яке зуміло
впоратися з противниками, що застосовували інакшу тактику. Протягом багаторічних військових дій польські війська
здобули досвід у боротьбі з рухливими
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татарськими загонами, завдяки чому зуміли виховати чудову кінноту, яка могла ефективно боротися проти нападів
цього досвідченого противника. Коли
польсько-литовському військові довелося зіткнутися з багатою на вогнепальну
зброю шведською піхотою, воно пристосувалося до висунутих цим неприятелем
умов поля бою і, поєднавши західноєвропейське воєнне мистецтво, базоване на
силі вогню піхоти й артилерії, зі старопольським, що використовувало переваги кінноти, навчилося вигравати в цього
ворога. Ті самі елементи допомогли в сутичках з масами московського війська
й турками, що будили острах Європи.
Лише останній період панування Яна ІІІ
Собєського приніс кризу й поразки в сутичках з Оттоманською імперією. Однак
у багатьох війнах свою кров проливали
й козаки, русини, литвини, німці – громадяни Речі Посполитої, які ототожнювали себе з цією державою (козаки ще
довго копіюватимуть польсько-литовські
взірці й підкреслюватимуть шляхетське
походження). Великі вожді: Ян Кароль

Позиція магнатів, що піддалися шведському королеві 1655 р., була провісником Торговицької конфедерації (1792),
скерованої проти справи порятунку держави – Конституції 3 травня. Поведінка
шляхти, яка відмовлялася схвалювати
податки й зривала сейми, провіщала
падіння Речі Посполитої ще й тому, що
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Ходкевич,
Станіслав
Жулкєвський,
Стефан Чарнецький чи Ян Собєський
увійшли до грона національних героїв.
Легенда, якою оповите XVІІ ст., не може,
однак, заступити той факт, що більшість
згаданих перемог була змарнована. Героїчні подвиги чергувалися з прикладами
бездарності, боягузтва і навіть зради.

Кам’янець-Подільський; сучасне фото

Кам’янець-Подільський
З огляду на оборонне розташування на вигині ріки Смотрич, досконалу систему фортифікацій і відбиття численних облог, його назагал вважали найпотужнішою твердинею Речі Посполитої на південному кордоні, яку захищали не лише укріплення, а й природні перешкоди.
Фортеця успішно відбивала турецькі, молдавські, а в п’ятдесяті роки XVІІ ст. козацькі напади.
Лише 1672 р., після короткої двотижневої облоги, нечисленна залога фортеці здала Кам’янець
на почесних умовах турецьким військам, які його облягали. Під час евакуації замку стався
випадковий вибух порохового погреба, що згодом тлумачили як жест розпачу майора кам’янецької артилерії Гейкінґа, який буцімто підпалив 200 бочок пороху, вбивши при цьому від
500 до 800 осіб. При вибухові загинув, зокрема, комендант оборони замку, полковник Єжи Володийовський. Падіння міста було великим ударом для держави, яка в наступні роки робила
все, щоб його повернути. Це вдалося зробити 1699 р. після Карловицького трактату.
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в той же час сусіди модернізували й розбудовували власні збройні сили.
Безпосереднім наслідком багаторічних воєн, що відбувалися в XVІІ ст. на
теренах Речі Посполитої, було величезне
спустошення країни. Внаслідок воєнних
втрат, які посилили голод і хвороби, кількість населення зменшилася на одну третину. В деяких регіонах було знищено понад 50% господарств і міських будинків.
Багато з них уже не були відбудовані. Усе
це позначилося на стані господарства.
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Експорт збіжжя через Ґданськ, який
зменшувався від 1618 р., тепер спав у понад п’ять разів. Болісних втрат зазнала
й польська культура. Адже загарбники
вивезли численні твори мистецтва, документи і книги.
Водночас з економічною кризою відбулося падіння міжнародного значення Речі Посполитої. Брак сильної армії,
порожня скарбниця і все сильніша внутрішня анархія зробили польсько-литовську державу предметом гри сусідніх

Карта 8. Річ Посполита у 1600–1699 рр.

володарів, які здійснювали в своїх країнах
абсолютистську владу. Вже 1656 р. переможний шведський король Карл Х Ґустав

запропонував своїм союзникам (Бранденбургу й Семигородові) поділ Речі
Посполитої. За панування Собєського
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Віденська відсіч
Після поразки 1672 р. Річ Посполита поступилася Туреччині Поділлям і частиною України.
Польський король Ян ІІІ Собєський робив усе, щоб повернути ці землі, але врешті мусив визнати
зверхність турецької держави й укласти з нею мирний договір 1677 р. Наступна нагода трапилася вже за шість років, – 1683 р., – коли могутність Османської імперії була скерована проти
Австрії. Річ Посполита надала допомогу цісареві, якого підтримали також війська кількох німецьких князівств. На чолі союзної армії став польський король як найдосвідченіший у боротьбі з турками. Запланована ним і здійснена спільно всіма зібраними в таборі християнськими
військами операція, закінчилася великою перемогою над турецькою армією великого візира
Кара-Мустафи, що облягала Відень. Це була найбільша перемога християн над турками, що викликала розголос у всій Європі. У лавах коронних військ, що прославилися під час цієї битви,
не забракло русинів, котрі воювали в державних хоругвах, та загону з кількохсот козаків.
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габсбурзька дипломатія, всупереч намірам короля, втягнула Польщу у війну
з Туреччиною, яка відбувалася головно
в інтересах Австрії. Кінцевою межею
занепаду міжнародних позицій Речі Посполитої стала велика Північна війна.
Тодішній польський володар, саксонський електор Авґуст ІІ Сильний, в союзі з Росією напав на Швецію. Успішний
контрнаступ короля Швеції Карла ХІІ
перетворив Польщу на поле бою чужих
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армій. Магнати і шляхта розділилися
на табори, що підтримували різні сторони конфлікту. Прихильники Швеції
навіть обрали короля, рекомендованого
їм загарбниками. Після поразки шведів у зруйнованій країні вибухнув бунт
проти Авґуста ІІ. Безпорадний володар
мусив звернутися по допомогу до російських військ. Від того часу Річ Посполита поступово ставала фактичним протекторатом Росії.

Річ Посполита Обох Народів – підсумок XVII століття

Баланс політичних здобутків і втрат
XVІІ ст. для Речі Посполитої був явно
несприятливим. Вона зазнала територіальних втрат на користь Москви і зреклася зверхності над Княжою Пруссією,
що зменшило її політичне значення над
Балтикою. Землі, втрачені на користь Туреччини, повернули через багато років
шляхом виснажливих для держави воєн.
Чимраз частіше виявлялося, що сусіди,
фінансуючи магнатську опозицію і впливаючи на рішення сейму, можуть успішно
контролювати політичну ситуацію в Речі
Посполитій. Війни, що відбувалися протягом другої половини XVІІ ст., завдали

величезних знищень, але закінчилися
назагал щасливо – вдалося повернути
багато втрачених земель, а передусім захистити суверенність держави. Більше
того, за панування Яна ІІІ Собєського Річ
Посполита на короткий час повернула
рівень держави, з якою рахувалися європейські політики. Однак воєнні знищення викликали падіння значення шляхти,
яка була не в змозі відбудувати свої зруйновані маєтки. Натомість зростала роль
магнатів, які почали відігравати провідну роль у політичному й господарському
житті країни, зриваючи всі спроби реформ ослабленої держави.

Розділ 2. Про що слід розмовляти
• Польський шляхетський парламентаризм в Європі XVІ ст. був своєрідним явищем. Навіть англійському
парламентові не вдалося аж настільки обмежити позиції володаря. На додаток, у політичному житті Англії
завжди було присутнє міщанство. Слід поміркувати, чи таке дієве і раннє – бо здійснене в XVІ ст., обмеження компетенцій польського монарха польською шляхтою не виявилося чинником, який надовго визначив
розвиток Речі Посполитої Обох Народів.
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• Консолідація польсько-литовської держави, здійснена в акті Люблінської унії (1569) поширила конституційне
вирішення шляхетської демократії на терени всієї Речі Посполитої Обох Народів. Варто подумати, наскільки
ця модель політичної культури й участі в публічному житті стала чинником, що поєднував величезні території Речі Посполитої.
• Шляхетський стан у цей період був внутрішньо диференційованим. У його ієрархічній структурі слід розрізняти кілька верств. Горішню верству становили можновладці, згодом названі магнатами. Найнижчий щабель
цієї драбини займала голота, яка володіла лише шляхетством. Поміркуймо – чому при такій сильній диференціації польської шляхти цьому станові, однак, вдалося втримати протягом наступних століть всі привілеї
й незмінну систему цінностей.
• Варто говорити про стосунки козаків з Річчю Посполитою і ставлення польської шляхти до козацької проблеми.
Світ шляхетських цінностей для значної частини козацтва залишався привабливою точкою відліку. Річ Посполита
потребувала військової й політичної підтримки в українських воєводствах. Чи можливим було охоплення
козацтва шляхетською свободою і громадянськими правами? Чи були шанси такого вирішення під кінець XVІ ст.?
Чому воно наткнулося на такі труднощі в першій половині XVІІ ст.? Чому польська сторона не передбачила, що її
конфлікт з козаками політично використає Московська держава?
• Шляхетський стан з XІV до XVІ ст. дієво перебрав контроль над політичним життям держави і спричинився
до того, що польський трон у політичній практиці перестав бути спадковим, а став елекційним троном. З часом, однак, змінився образ вільної елекції. У XVІ ст. вона була інструментом шляхетської демократії, а в кінці
XVІІ ст. стала інструментом втручання європейських держав у польське політичне життя. Слід пошукати
причини цієї зміни.
• Про зміцнення королівської влади в Польщі мріяла Бона Сфорца, до цього йшов Зиґмунт ІІІ Ваза, такі плани
складали партії Яна Казимира й Людвіки Марії Ґонзаґи, врешті такі наміри були в Авґуста ІІ Сильного. Чому
не вдалося втілити в життя жоден з цих планів посилення королівської влади? Чому в Польщі абсолютизм не
мав шансів?
• На думку польського історика Януша Тазбіра, в XVІІ ст. більшість країн Західної Європи опинилася на
історичному віражі, їхній розвиток пішов у цей час величезними кроками вперед, тим часом, як на долю
Речі Посполитої почали негативно впливати війни, господарська криза й політична анархія. Наскільки Англія,
Франція чи Нідерланди переганяли нас у цей час на ниві господарства й науки, настільки найближчі сусіди
Польщі почали перевищувати її передусім завдяки дієвому державному апаратові. Слід поміркувати про
конституційну специфіку Речі Посполитої в XVІІ ст. й визначити, який із вказаних чинників вирішальною
мірою впливав на слабкість держави: шляхетський парламентаризм з його деформаціями, елекційність
монархії чи все більша олігархізація політичного життя й посилення позицій магнатів?
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• З чого випливала привабливість і оригінальність конституційного вирішення, званого шляхетською
демократією? Шукаючи відповідь на це питання, слід пам’ятати про гарантії особистої свободи й повноти
політичних прав, належних польській шляхті, але й про привілеї, які запевнили шляхетському станові
провідну позицію в суспільному й господарському житті. На польській політичній сцені залишилися лише
шляхта і обраний нею король. Варто поміркувати, як могло б змінитися політичне життя Речі Посполитої,
якби міщанський стан мав такі самі політичні й господарські права, як шляхта.

• У картині суспільного життя Речі Посполитої XVІІ ст. слід відзначити: підтримання незмінних станових поділів; малу мобільність; сильну позицію шляхетського стану; маргіналізацію інших станів (крім духовенства)
та численні суспільні бар’єри, що унеможливлювали прогрес міщанству й селянству. Чи на європейському
континенті в XVІІ ст. були суспільства, що мали схожість до суспільної структури Речі Посполитої?
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• В економічній картині Речі Посполитої XVІІ ст. – подібно як у XVІ ст., домінував панський фільварок зі своєю
збіжжевою монокультурою і екстенсивним господарством. Чому сталося так, що та сама господарська
модель, яка в XVІ ст. супроводжувала золотий вік і розвиток шляхетської демократії, у XVІІ ст. втратила свою
дієвість і була не в стані запевнити Речі Посполитій врівноважений торговельний баланс?

