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Багатокультурність і станова держава

Створену внаслідок Люблінської унії
1569 р. державу, традиційно називали Річчю Посполитою Обох Народів, підкреслюючи цим її федеративний, двоскладовий характер, що базувався на унії двох
рівноправних партнерів: Польської Корони й Великого Литовського Князівства.
Часто лунають також голоси, які пригадують з перспективи подій після вибуху
великого козацького повстання 1648 р.,
а особливо після не втіленої в життя Гадяцької угоди 1658 р., факт домінування
в давній Речі Посполитій не двох, а трьох
націй: поляків, литвинів і русинів, а також плани перетворення федерації на
трискладовий організм: польсько-литовсько-руський, тобто складений з Польської Корони, Великого Литовського
Князівства й Руського Князівства, створеного з Брацлавського, Київського
й Чернігівського воєводств. Попри невдачу цих спроб, про значення у свідомості
тодішніх політичних еліт руських земель,
як третьої частини польсько-литовської
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федерації, може свідчити факт, що майже до кінця існування Речі Посполитої
її володарі користувалися титулатурою
«короля Польщі, великого князя литовського, руського... та ін.», що походила
з пізньосередньовічної офіційної повної
назви Литовської держави – Великого
Князівства Литви, Русі і Жмуді.
Річ Посполита залишалася однією
з найбільших за населенням держав Європи в період від 1569 р. аж до першого
поділу 1772 р., а щодо території, яку вона
займала, то в XVІ–XVІІ ст. у Європі її
випереджали лише Московська держава
і європейська частина Османської імперії. Завдяки дещо вищому, ніж на Заході
темпові зросту населення, польсько-литовська держава близько 1580 р. поступалася лише найчисленнішим і найгустіше заселеним західноєвропейським
країнам (Франція, Німецька імперія),
а на сході Московській державі, що мала
дещо більшу кількість населення, натомість з меншою густотою заселеності.

Держава
Московська держава
Туреччина (європейська частина)
Річ Посполита

Швеція (в персональній унії з Фінляндією)
Іспанія (після 1580 р.
в персональній унії
з Португалією)
Франція
Імперія
Данія (в персональній
унії з Норвегією)
Австрія (з Чехією і західною Угорщиною)
Англія

Шотландія
Нідерланди

Швейцарія

Площа (тис. км2)

Населення (в млн.)

5400
(кінець XVI ст.)
840

10–11

Густота населення
(осіб на км2)
5,1

8

9, 5

815
7,5–8*
(після унії 1569 і при- (з них бл. 3–3,5 в корєднання частини Ліво- донах Великого Литовнії у 1582)
ського Князівства після
унії 1569)
800
1
580

450
410
380
300

9 (як поруч)

16
12
0,8

9,2
(Корона в кордонах
перед 1569 – 16,8;
в кордонах бл. 1580
без України – бл. 21)
1,3
15,5 (як поруч)

36
29
2,1
(Данія 10)
22

4
12,9
310
(в персональній унії
(Англія 14,3)
з Ірландією)
80
0,5
6,3
45
1,4
35
(Іспанські Нідерланди) (Іспанські Нідерланди)
1,6
25
(Північні Нідерланди) (Північні Нідерланди)
40
0,6

Давня Річ Посполита вирізнялася
на тлі Європи ранньомодерного періоду також під оглядом суспільної структури. Слід пам’ятати, що у свідомості
сучасників основною категорією суспільних поділів був успадкований від
середньовіччя поділ на стани, тобто
групи, що послуговувалися окремим
правним статусом. Найважливішим

критерієм, що визначав приналежність
до даного стану (за винятком духовенства), було народження, хоч існували й інші легальні способи зростання
і зміни станової приналежності (напр.,
нобілітація, тобто надання шляхетства,
прийняття до лав міських громадян чи
священичі свячення). Відсоток населення, що належав до плебейських станів,
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Таблиця 1. Площа і кількість населення деяких держав Європи у другій половині XVI ст.
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тобто міщанства й селянства, в Польській Короні, щодо якої ми маємо точніші цифри, не дуже відрізнявся від інших
держав континентальної Європи. Нечувано високим, що в межах всієї держави
доходив до 10%, був, натомість, відсоток
шляхти; тут Річ Посполита поруч з Іспанією була рідкісним феноменом на

тлі європейських країн, в котрих частка
шляхти в суспільній структурі сягала,
як правило, до близько 1%. Зазначимо,
однак, що на менш заселених теренах
України (Волинь, Брацлавське й Київське воєводства), інкорпорованих до
Корони після унії 1569 р., цей відсоток
складав 2–3%.

Таблиця 2. Станова структура Речі Посполитої в XVI–XVII ст. порівняно з деякими країнами Європи
(цифрові дані у відсотках)
Німецька
Польська
Іспанія
Франція*
Стан
імперія
Корона
Шляхта
10
10
1
1
Духовенство
0,5
2
1
–
Міщани
20
20
20
20
Селяни
69,5
68
78
–
* Дані для XVIII ст., які можна прийняти як відповідні також підрахункам для XVI–XVII ст.

Високий у масштабах всієї Речі Посполитої відсоток шляхти мав вплив
на сформований у XVІ й на початку
XVІІ ст. дуже оригінальний, порівняно
з європейським, державний лад, який
історики не без причини звикли називати «шляхетською Річчю Посполитою»,
а Норман Дейвіс, автор найпопулярнішої історії Польщі, написаної останньо
англійською мовою, услід за приказкою
XVІІ ст., взагалі окреслює як «рай для
шляхти». Адже на відміну від більшості
великих країн ранньомодерної Європи,
у котрих переважали спадкові монархії з сильною позицією володаря й династії, у давній Речі Посполитій саме
шляхта здобула перевагу на арені внутрішньої політики. Сейм, де вона мала
більшість, став поруч із королем найважливішим органом влади, а після вигашення династії Ягеллонів у 1572 р. всі
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представники шляхетського стану отримали право т.зв. вільної елекції, тобто
безпосередньої участі у виборі наступних володарів. В новітню епоху, правду
кажучи аж до ХІХ ст. включно, участь
у виборі глави держави настільки широкої суспільної групи, що охоплювала аж
10% мешканців країни, була рідкісним
випадком у давній Європі.
Якщо говорити про національний
і релігійний склад мешканців, Річ Посполиту після 1569 р. слід було б визнати однією з найрізноманітніших держав
у ранньомодерній Європі. Польські фахівці з історичної демографії вважають,
що після 1569 р. польськомовне населення складало близько 50% усього населення країни. Але вже за нецілих сто років,
у тридцяті роки XVІІ ст., внаслідок приєднання західних теренів Московської
держави (Чернігівська й Смоленська

тобто литовською (вона поділялася на
два основні діалекти – аукштоцький
і жмудський). Загалом населення, литовське за походженням і мовою, становило
меншість, як у самому Великому Князівстві, так і в усій Речі Посполитій.
Більшість польсько- й литовськомовного населення, попри реформаційні
збурення, хвилі яких доходили до Корони й Литви, залишалася вірною Римо-Католицькій церкві, хоча значна частина
шляхти в Польській Короні (зокрема,
на українських землях) й Великому Литовському Князівстві на початку другої
половини XVІ ст. прийняла протестантські визнання – передусім кальвінізм

Карта 9. Мовний поділ Речі Посполитої на початку XVII ст.
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землі) цей відсоток знизився до 40%.
Щойно після першого поділу Речі Посполитої 1772 р. і втрати частини територій на сході й півночі відсоток населення, яке послуговувалося польською,
як першою мовою, зріс до близько 60%.
Окрім людей, які розмовляли нею протягом поколінь – селянства, міщан
і шляхти з земель, які в середньовіччі
були зародком Польського Королівства
(Великопольща, Малопольща, Мазовія)
– після 1569 р. її почала також засвоювати більшість шляхти литовського походження; литовське селянство, зокрема
на північних теренах етнічної Литви
(Жмудь), розмовляло рідною мовою,
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Карта 10. Релігійний поділ Речі Посполитої на початку XVII ст.

анабаптисти

караїми

анабаптисти
швенкфельдіани

караїми

швенкфельдіани
меноніти

мусульмани
вірмени
мусульмани
вірмени

меноніти
чеські брати

ЮДАЇЗМ

чеські
брати
аріани

ЮДАЇЗМ

аріани

кальвіністи
ПРОТЕСТАНТИ
кальвіністи
ПРОТЕСТАНТИ
лютерани
лютерани
ПРАВОСЛАВНІ
ПРАВОСЛАВНІ

мусульмани
ПРОТЕСТАНТИ
(переважно
ПРОТЕСТАНТИ
німці-лютерани)
(переважно
4%
німці-лютерани)

франкісти
франкісти

ЮДАЇЗМ
9%
ЮДАЇЗМ
9%

4%

КАТОЛИКИ
КАТОЛИКИ

УНІАТИ
УНІАТИ
(греко-католики
(греко-католики
східного обряду)
східного обряду)

Діаграма 1. Релігійний поділ Речі Посполитої бл. 1660 р.
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ортодоксальні жиди
хасиди
ортодоксальні жиди
караїми
хасиди
вірмени
караїми
мусульмани
вірмени

ПРАВОСЛАВНІ
старовіриПРАВОСЛАВН
10%
І
10%
старовіри
10%
10%

КАТОЛИКИ 43%
КАТОЛИКИ 43%

УНІАТИ
УНІАТИ
(греко-католики
(греко-католики
східного обряду)
східного
обряду)
33%
33%

Діаграма 2. Релігійний поділ Речі Посполитої бл. 1772 р.

(євангелістсько-реформоване визнання)
та близьке до нього визнання т.зв. чеських братів. Лише нечисленні примкнули
до радикально настроєної спільноти,
званої польськими братами чи аріанами,
які заперечували догму Святої Трійці
(антитринітарії). З кінця XVІ ст. частина протестантської шляхти переважно

2

під впливом підтриманої королівським
двором контрреформації почала, однак,
повертатися у лоно католицизму. Під кінець XVІІІ ст. римо-католицьке населення всіх станів і мов складало дещо понад
53% загалу мешканців територіально
зменшеної внаслідок першого поділу
Речі Посполитої.

Русини: українці та білоруси

Найчисленнішою
етнічно-мовною
групою, крім польськомовного населення, після 1569 р., – яка чисельно виразно
домінувала на теренах Великого Литовського Князівства, як перед Люблінською
унією, так і після неї, – було населення,
що послуговувалося руською мовою, або
– як їх звали по-польськи – русини, тобто
нинішні українці й білоруси. Мовознавці радше сходяться на тому, що процес
поділу давньоруської мови на діалекти,

а значно пізніше на окремі мови – білоруську й українську – розпочався під кінець середньовіччя. Вже тоді саме руська мова була урядовою мовою Великого
Литовського Князівства. Її використовували як у канцелярії великих князів, так
і в судочинстві в XVІ й більшій частині
XVІІ ст. Руською мовою складено також
основну кодифікацію права Великого
Князівства, тобто три Литовські статути – 1529, 1566 і 1588 р. Правлячі еліти
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Польські брати
Звані також аріанами чи антитринітаріями як релігійна спільнота виділилися з Євангелістсько-Реформованої церкви в шістдесяті роки XVІ ст. З огляду на свою радикальну теологічну
доктрину, що відкидала догму Святої Трійці не визнавалися ніякими християнськими Церквами. Їхні суспільні погляди також були радикальними – вони визнавали засади братерства всіх
людей, а частина з них відкидала будь-які форми насильства й займала пацифістські позиції.
1658 р. їх звинуватили в колаборації зі шведами, котрі в 1655–1656 рр. окупували значну частину Речі Посполитої і в силу сеймової ухвали вигнали з країни. Серед польських братів можна
зустріти прізвища багатьох видатних теологів, письменників, осіб, які надовго залишилися в історії Речі Посполитої. Одним із них був Шимон Будний (1530–1593) – гебраїст, бібліст, співавтор
перекладу польською мовою т.зв. Biblii nieświeskiej (1572), а також перекладач і видавець старобілоруською мовою Катихизис, то єст наука стародавная христіанская од святого Писма
для простих людей язика рускаго в питанях і одказах собрана, через що вважається одним із
батьків білоруської мови. Іншою видатною особою, що походила з аріанського середовища був
київський підкоморій Юрій Немирич (1612–1659), захисник прав іновірців у Речі Посполитій,
один із найважливіших творців Гадяцької унії 1658 р., який вихрестився у православ’я.

Річ Посполита Багатьох Народів
Катихизис, то єст наука стародавная христіанская од святого Писма для простих людей язика рускаго в питанях
і одказах собрана (1562) – титульний аркуш
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Сторінки Литовської метрики

Литовська метрика
З XV ст. протягом усієї ранньомодерної епохи книги великокняжої канцелярії – т.зв. Литовську метрику, що були збіркою копій вхідних до канцелярії і вихідних документів – вели руською мовою, часом робили записи латиною, а з кінця XVІІ ст. польською мовою. У середині XVІІ ст.
велика частина книг Литовської метрики загинула під час війни зі Швецією, після поділів Речі
Посполитої близько шістсот томів потрапило до Росії, де зберігаються й донині в Москві (Російський державний архів давніх актів).

в Литві довгий час уважали руську мову
критерієм окремішності власної державності в рамках федеративної Речі Посполитої, оскільки в тексті ІІІ Литовського
статуту, що діяв у Великому Литовському Князівстві до кінця XVІІІ ст., читаємо:
«не чужою якоюсь мовою, але своєю власною [тобто руською] права списані маємо». А писаний по-руськи ІІ Литовський
статут діяв в українських воєводствах,
включених до Польської Корони після
1569 р., аж до поділів Речі Посполитої.

У XVІІ ст. шляхта руського походження
як на Волині, Брацлавщині й Київщині
(наприклад, у 1606, 1632, 1638), так і на
білоруських землях Великого Князівства
часто боронила урядовий статус руської
мови від наступу польської. Цю останню визнали урядовою мовою на теренах
Великого Литовського Князівства лише
1697 р.
Шляхта на теренах коронної України і литовської Білорусі принаймні ще
в XVІІ ст., попри часткове засвоєння
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Берестейська унія
Була укладена під час собору в Бересті Литовському 1596 р. частиною православного духовенства, яке оголосило унію з Римом, визнаючи тим само зверхність папи, однак при збереженні літургії візантійського обряду, церковнослов’янської літургійної мови, а також традиційних
звичаїв, таких як необов’язковість целібату нижчого єпархіального кліру. Внаслідок Берестейської унії переважно на теренах коронної України й Великого Литовського Князівства виникла
Греко-Католицька церква, звана також уніатською, яку підтримував король Зиґмунт ІІІ Ваза.
Прихильників унії зазвичай звали уніатами, а її противників неуніатами. Усунута спочатку ієрархія Православної церкви була відновлена на початку панування Владислава ІV (1632–1648),
який у своїх pacta conventa (виборчі зобов’язання) зобов’язувався утримувати в державі релігійний мир і «людей релігії грецької розрізнених [...] заспокоїти». Переважна більшість учасників
козацького повстання 1648 р. підтримувала Православну церкву. Саме тому в тексті Гадяцької
унії 1658 р. гарантовано зрівняння правного статусу вищого православного духовенства з римо-католицьким, зокрема, право засідати у вищій палаті сейму – сенаті. Усі посади в Руському
князівстві були застережені лише для вірних Православної церкви, завдяки чому православ’я
отримувало в князівстві статус панівної релігії.

польської мови, значною мірою, якщо не
переважно, залишалася двомовною. Це
доводить, між іншим, аналіз автографів
членів таких родів, як Невмирицькі, Трипільські, Пашинські чи Виговські. Помітно, що підписи, поставлені ними на
різноманітних документах, часом навіть
в один день, робилися раз кирилицею,
а раз латинкою. Вільно обома мовами
послуговувалися такі відомі в той час постаті, як, наприклад, київський воєвода
Адам Кисіль (1600–1653) – останній православний сенатор Речі Посполитої – чи,
скажімо, головний автор Гадяцької угоди
1658 р. Юрій Немирич.
Окрім того варто пам’ятати про ще
один факт, дуже суттєвий для консолідації шляхти в багатонаціональній Речі Посполитій. Отже, під кінець середньовіччя
й на початку нової доби етнічно литовська шляхта спочатку рутенізувалася,
а лише згодом полонізувалася. Так само
мовно рутенізувалися в меншій чи більшій мірі інші етнічні групи, що заселяли
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східні частини Речі Посполитої (більше
про них буде далі), такі як татари, вірмени
чи волохи, а також польські селяни, яких
оселяли в Україні. Зрозуміло, що «мова
руська» була загальновживаною передусім серед селянства, а також більшості
міщанства як на білоруських землях Великого Князівства, так і в Київському,
Брацлавському воєводствах, на Волині,
Поділлі й значній частині Червоної Русі,
а також на Підляшші. Тому складно уявити культурну консолідацію (формально)
польсько-литовської Речі Посполитої без
участі двох мов: польської і руської, якими розмовляло принаймні 70% мешканців у Речі Посполитій XVІ–XVІІ ст. Лише
втрати території і населення, спричинені
серією воєн з 1648 до 1673 р., а у XVІІІ ст.
успіхи полонізації, зокрема серед шляхетського стану, змінили ці пропорції на
користь польської мови.
Попри Берестейську церковну унію
1596 р. і покликання до життя, внаслідок неї, королем Зиґмунтом ІІІ Вазою

наслідком попередньої мовної і культурної полонізації цієї групи. Отож нічого
дивного, що католицькі магнатські роди,
такі як Вишневецькі, Тишкевичі чи Корецькі рішуче й криваво придушували
козацьке повстання 1648 р., тоді як деякі православні, як Киселі і Бжозовські,
або ж залишалися вірними Речі Посполитій, прагнучи до компромісу, або ж приєднувалися до повсталого козацтва.
Треба однак пам’ятати – всупереч
поширеним польським, українським,
а також совєтським стереотипам, які
ідентифікували повстанців виключно
з козаками або руським селянством – що
чимало середньої і дрібної православної
руської шляхти (за деякими підрахунками навіть кілька тисяч) поповнило
лави повстанців Богдана Хмельницького. Відхід групи православної руської
шляхти від ідентифікації з Річчю Посполитою в наступний період був викликаний багатьма причинами. Це були: козацькі повстання, започатковані 1648 р.,
втрата великих просторів етнічно руських земель спочатку в другій половині
ХVІІ ст., а пізніше внаслідок першого поділу 1772 р., експансія римського католицизму, яка відбувалася чимраз швидше
у ХVІІІ ст., полонізація великої частини
шляхти руського походження, а також
здобуття впливів, зокрема серед міського населення, Уніатською церквою. Загалом у другій половині ХVІІІ ст. відсоток
православного населення на землях Речі
Посполитої знизився до лише 3,5%, натомість значно виріс відсоток уніатів –
до близько 30%.
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(1587–1632) Греко-Католицької церкви,
званої також уніатською, та позбавлення легітимності Православної церкви,
більшість населення – зокрема з-посеред шляхти й селянства принаймні до
середини XVІІ ст. – залишалася вірною
православною, яке в Речі Посполитій
зазвичай звали «вірою руською» чи
«грецькою». Хоч унію називали, особливо її супротивники та особи, які дистанціювалися від неї, як «розрізнення
в руському народі», не підлягає сумніву,
що як православні, так і уніати бачили
себе русинами, про що свідчать вислови
двох глав Церков: уніатського митрополита Києва Іпатія Потія та Костянтина
Острогського. Однак щонайменше до
середини XVII ст. саме Православна
церква, офіційно відновлена на землях
Речі Посполитої 1633 р., мала найбільше
число вірних в Україні. Тим більше, що
від двадцятих років XVII ст. по боці православ’я почали рішучо ставати козаки.
Серед шляхти українських воєводств
(Брацлавське, Київське) – абстрагуючи
від родин, які були поділені під оглядом
віросповідання – відсоток шляхетських
римо-католицьких родів у період 1620–
1648 рр. досягав 8,3%, кальвіністських
– 1,4%, греко-католицьких – 2,1%, а православних аж 72,9%.
У середині ХVІІ ст. саме православ’я
залишалося фундаментом, на якому будувалася самосвідомість русинів, а водночас зародком їхньої національної свідомості, що починала формуватися. У свою
чергу прийняття римо-католицької віри
елітою магнатських родин в Україні було
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Німецькомовне населення

Німецькомовне населення – переду
сім селяни й міщани – почало вже у ХІІІ
й ХІV ст. масово прибувати на польські
землі й оселятися тут у рамках колоніза
ції сільських теренів і акції локації міст на
т.зв. німецькому праві (підрахунки свід
чать про бл. 100 тис. прибульців у ХІІІ ст.).
Прибулі німці зуміли зберегти свою мову
принаймні до початку ХVІ ст., що можна
помітити в тодішніх містах. Без сумніву,
на це вплинув факт, що значна частина
прибульців та їхніх нащадків належала
до найбагатших патриціанських родів,
які монополізували правління в багатьох
міських осередках, в тому числі таких ве
ликих, як Краків, Ґданськ чи Львів. На
плив прибульців з Німеччини, зокрема до
великих міст Речі Посполитої, хоч і дещо
менший, ніж попередньо, тривав і в новіт
ню добу. Так, наприклад, серед прийнятих
у 1507–1611 рр. до складу громадян сто
личного Кракова аж 23% становили нім
ці, 5,4% інші національності, натомість
понад 70% прибульці з інших польських
міст. Однак назагал у ХVІ ст. німецько
мовне населення як у Кракові, так і в ін
ших містах Речі Посполитої швидко поча
ло полонізуватися. Виразним прикладом,
що підтверджує цю тенденцію, було пере
несення за королівським декретом 1537 р.
богослужінь і співів німецькою мовою
з найбільшої краківської святині, Ма
ріацького костелу, до сусіднього костелу
св. Варвари. Інші факти – наприклад, ви
тіснення до кінця ХVІ ст. німецької мови
почасти латиною, а згодом польською
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мовою як із судових книг, так і з докумен
тів ремісничих цехів Кракова – підтвер
джують це явище.
Німецькомовні середовища, які від
ХІІІ–ХІV аж до ХVІІІ ст. заселяли північ
ні провінції Речі Посполитої на узбереж
жі Балтійського моря, зуміли зберегти
свою мову. Це стосується Королівської
Пруссії, – яка до середини ХV ст. була
частиною держави Тевтонського орде
ну, – а також частини Лівонії, приєдна
ної до польськолитовської держави між
1561 і 1582 р. (нинішні Латвія і південна
Естонія). До німецькомовної групи слід
зарахувати частину шляхти й більшу
частину вищих верств міщанства в обох
цих провінціях. Серед міщанства вели
чезний вплив у ХVІ ст. здобуло люте
ранство (євангелістськоаугсбурзька ві
ра). Поза тим поруч з німецькомовним
населенням інкорпоровану до Речі По
сполитої Лівонію заселяло переважно
латвійське населення – також переважно
лютеранської віри, яке належало головно
до селянського стану й менш заможних
верств міщанства. Після зайняття біль
шої частини Лівонії шведами в першій
половині ХVІІ ст. в Речі Посполитій після
1660 р. залишилася лише її невелика ча
стина, звана Польською Лівонією, шлях
та якої – як і в Королівській Пруссії –
швидко змогла прийняти польську мову
й польські звичаї.
У той час, як бідніше міське населення
Королівської Пруссії послуговувалося,
як правило, польською мовою, багатші
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Ісаак ван ден Блок, Апофеоз Ґданська; початок XVII ст.
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Ґданськ
У XVI й XVII ст. він був найбільшим містом і морським портом Речі Посполитої. Серед його
мешканців – осілої ще в період середньовіччя численної групи німців, але й поляків та новоприбулих у новітню добу голландців, шотландців і англійців – домінували німецька мова
й культура. У ХVІ ст. в місті перемогла реформація і найчисленнішою релігійною спільнотою
стали лютерани. Натомість на переломі ХVІ й ХVІІ ст. чимраз більший вплив серед міської еліти
почали здобувати кальвіністи. Саме тоді в залі сенату ратуші Ґданська виник монументальний
плафон Апофеоз Ґданська, автором якого був Ісаак ван ден Блок, маляр фламандського походження. Зображена на картині дуга веселки, що підтримує небо й силует міста є символом поєднання Бога і мешканців Ґданська. Увагу глядача привертають також герби Польської Корони,
Великого Литовського Князівства, Королівської Пруссії і міста Ґданська.

Таблиця 3. Релігійний поділ у Ґданську середини XVII й середини XVIII ст.
середина XVII ст.
кінець XVIII ст.

лютерани
86,1%
76,5%

верстви у великих містах (Ґданськ, Ельблонґ, Торунь) зберегли німецьку мову
й культуру. Слід пам’ятати також, що
німецька мова залишалася найважливішою урядовою мовою, яка використовувалася в Королівській Пруссії – і не лише
у більших і середніх містах, але й протягом тривалого часу в шляхетському самоврядуванні.
Так як «руську віру» чи «грецьку»
назагал ототожнювали з православ’ям,
лютеранство на щодень звали в давній
Речі Посполитій «німецькою вірою»,
Євангелістсько-Аугсбурзьку церкву «німецькою церквою», а членів німецькомовних спільнот їхні польські, як правило римо-католицькі сусіди, погордливо
звали «лютрами». Зрозуміло, це були
стереотипні визначення, оскільки частина німецькомовного населення – наприклад, у багатьох містах центральної
частини Корони, включно зі столичним
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кальвіністи
6,4%
2,3%

католики
7,5%
21,2%

Краковом – залишалася вірною католицизмові, а часом приймала кальвінізм.
У Ґданську, який до середини ХVІІІ ст.
був не лише найбільшим міським осередком Речі Посполитої, а до середини
ХVІІ ст. також був найбільшим містом
і портом північно-східної Європи, лютерани виразно переважали католиків
і кальвіністів, складаючи від понад 80%
до 70% населення.
Численні скупчення німецькомовного
населення, які надавали специфіку міській культурі Королівської Пруссії, як правило ідентифікували свої інтереси, зокрема господарські, з польсько-литовською
державою. Найвиразнішим прикладом
знову-таки може бути Ґданськ – його сучасники звали «оком» Речі Посполитої.
Славна сцена з плафону Апофеоз
Ґданська авторства Ісаака ван ден Блока
з початку XVII ст., що прикрашає стелю
зали сенату ратуші Ґданська, зображає,
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Тевтонському орденові, а саме Лівонії –
такі як Тизенгаузи, Мантойфелі чи прибулі з Лівонії до Речі Посполитої Денгоффи.
Всякі кількісні підрахунки щодо німецькомовного населення у давній Речі
Посполитій ранньомодерного періоду
наштовхуються на різні складнощі чи
й узагалі є неможливими. І не лише через полонізацію в ХVІ–ХVІІ ст. значної частини етнічно чужого міщанства,
яке осіло в містах на польських землях,
а передусім з огляду на явище двомовності, а також переваги локальної чи регіональної свідомості над національною.
Це означало, наприклад, що шляхтич
німецько- чи польськомовний родом із
Королівської Пруссії чи Лівонії назвав би
себе спочатку лівонійцем чи пруссаком,
а міщанин з Ґданська – громадянином
власне цього міста й жителем Королівської Пруссії, а не німцем чи поляком.

Євреї

Початки єврейського осадництва на
польських землях сягають ХІ ст. Тікаючи
від переслідувань на заході Європи, зокрема, в Німецькій імперії, єврейські купці й ремісники почали масово напливати
до міст Польської Корони, а далі Великого Литовського Князівства в ХV й ХVІ ст.
Але справжній демографічний вибух,
спричинений головно високим природним приростом, стався лише в ХVІ ст.,
а згодом у ХVІІІ ст. Історики вважають,
що близько 1500 р. кількість євреїв у Короні складала близько 23 тис., а в Литві
не менше, ніж 7 тис.; у 1578 р. їх кількість
в Речі Посполитій зросла вже до близько

150 тис., а до 1648 р. навіть до 450 тис., що
могло становити вже 4–5% населення всієї держави. Після 1569 р. спостерігається
інтенсивний наплив і осадництво єврейського населення зокрема до малих міст
і містечок Червоної Русі, Поділля, Волині,
а також до певної міри до Брацлавського
й Київського воєводств. Переважна більшість євреїв жила в містах. Найбагатші
з них займалися банкірством, на початку
ХVІ ст. також орендою земських маєтків, що були власністю магнатів і багатої
шляхти. Вони відігравали також важливу роль у торгівлі, між іншим як постачальники королівського двору, а також
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серед іншого, ґданського міщанина в німецькому одязі, який підтверджує потиском руки щойно укладену угоду з польським шляхтичем.
Натомість значною мірою польськомовним залишалося селянство Королівської Пруссії, а також частина дрібної та
середньої шляхти етнічно слов’янського
походження – групи, які жили тут іще
перед хвилею середньовічної німецької
колонізації. Польську мову в ХVІ ст. почала приймати також тамтешня шляхта
німецького походження, як хоча б найвідоміший рід цієї провінції фон Байзен
або ж Бажинські. Переважно під впливом привабливості моделі польського
ладу, а також служби в коронній чи литовській арміях, полонізації зазнали деякі роди шляхти німецького походження
з іншої північної провінції польсько-литовської держави, яка колись належала
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Євреї
Польські євреї по-гебрайськи звалися полін. З часом вони почали виводити це слово з гебрайського звороту, що означає «заночуй тут» або «відпочинь тут», та легенди, буцімто сам
Яхве у їхніх поневіряннях вказав їм Річ Посполиту як місце тривалої зупинки. Що цікаво, свідчення про цей міф походять з періоду після катастрофи 1648 р. Від початку ХVІІ ст. почала, натомість, функціонувати з часом дуже поширена у тодішньому християнському світі приказка про
Річ Посполиту як paradisus iudeorum, тобто «рай для євреїв»:
«Славне Королівство Польське
Небом є для шляхти,
Раєм для євреїв,
Чистилищем для міщан
І пеклом для селян,
Покладом золота для прибульців [...]».
Насправді не слід ідеалізувати образ щоденного співжиття і єврейських контактів з християнськими сусідами. Адже євреї в Короні й Литві часто зазнавали репресій – оскарження і процесів
за т.зв. ритуальні вбивства і збезчещення Святих Тайн, а також правні обмеження – наприклад,
деякі міста (зокрема в Королівській Пруссії і Мазовії) запроваджували приписи, що забороняли
оселення на їхньому терені єврейського населення (т.зв. privilegia de non tolerandis Iudaeis). Через
це євреї, особливо у великих містах, мусили заселяти спеціально визначені для них дільниці.

у зарубіжній торгівлі. Дещо бідніші чи
середньозаможні займалися переважно
торгівлею, виступаючи, зокрема, як посередники шляхти, наприклад, у продажі
збіжжя, що вирощувалося у шляхетських
фільварках, чи були орендарями шляхетських млинів, рибних ставів, корчм. Крім
того у містах було досить багато єврейських ремісників.
Величезним потрясінням, яке спричинилося до припинення тенденцій зростання, були війни в середині
ХVІІ ст., зокрема повстання Хмельницького. В єврейській традиції воно запам’яталося як період масових убивств,
здійснюваних козацькими повстанцями
щодо єврейського населення, які сприймалися в Україні переважно через призму євреїв-орендарів у маєтках магнатів
і заможної шляхти, які разом з ними
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експлуатували убогі маси руського населення. За деякими підрахунками погроми забрали навіть до 100 тис. жертв.
Можливо, втрати варто було б оцінити обережніше, пропорційно до всього
населення Речі Посполитої в середині
ХVІІ ст. Оцінюють, що воєнні дії і викликані ними хвилі голоду в 1648–1674 рр.
спричинилися до смерті близько 1/4 або
навіть 1/3 населення з близько 12 млн.
населення всієї Речі Посполитої.
Від середини XVII ст. велика частина євреїв переселилася в земські маєтки магнатів і заможної шляхти; вони
населяли переважно малі приватні міста й містечка, а також жили в селах, де
найчастіше займалися корчмарством
і шинкарством. Демографічне зростання
– викликане природним приростом, а також до певної міри імміграцією ззовні
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Титульний аркуш антиєврейського памфлета із зображенням групи християн, які вимагають від євреїв т.зв. козубалець (козубалес) – оплату
за переїзд чи перехід через християнську частину міста, що збиралася взамін за охорону від нападів (Краків чи Познань, 1626 р., Курніцька
бібліотека Польської академії наук)

– єврейського населення, починаючи
з перелому ХVІІ й ХVІІІ ст., було вражаюче – в другій половині ХVІІІ ст. на землях

Речі Посполитої жило вже 700–800 тис.
євреїв, тобто близько 7–10% усього населення держави. Це було найбільше
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Ґеорг Браун і Франс Гоґенберґ, Вигляд Львова; початок XVII ст.

скупчення єврейської діаспори в Європі
і світі, а водночас центр осадництва й єврейської міграції.
Від володарів Речі Посполитої, а також
від магнатських і шляхетських власників
маєтків, у яких вони жили, євреї отримували численні гарантії релігійних свобод і господарські привілеї, мали власне
місцеве самоврядування (кагал) і регіональне, судочинство, платили так само
один, спеціальний податок на потреби
короля й держави, званий єврейським
поголовним. Під кінець ХVІ ст. за королівської підтримки вони навіть створили загальнодержавну репрезентацію, що
охоплювала всю Корону – т.зв. Сейм чотирьох земель (Waad Arba Aracot). Він мав
займатися розподілом ставок поголовного, судочинством вищого рівня у справах,
що стосувалися євреїв, а також вирішенням спірних релігійних питань. На початку ХVІІ ст. євреї Великого Литовського
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Князівства створили подібний сейм. Цікаво, що деякі процедури Сейму чотирьох земель були запозичені з загального шляхетського сейму Речі Посполитої.
Сейм чотирьох земель став найбільшим
цього типу представництвом євреїв серед
усіх країн Європи, в яких жила єврейська
діаспора, і функціонував аж до 1764 р.
Літургійною мовою євреїв була гебрайська, а побутовою сформований
у Німеччині їдиш, який у ХVІ ст. почав набувати специфічної серед євреїв Речі Посполитої вимови й словникового запасу.
Найбільшим скупченням євреїв
у Речі Посполитій в XVI i XVII ст. була,
без сумніву, єврейська дільниця на краківському Казимирі. Нотабене, до більших центрів єврейського осадництва під
кінець давньої Речі Посполитої зараховували також 33-тисячний Львів, у якому в другій половині ХVІІІ ст. аж 32,4%
складали сповідники юдаїзму.

Таблиця 4. Релігійні поділи у Львові близько 1785 р.
Римо-католики
51,2%

Греко-католики
13,5%

Вірмени
0,7%

Євреї
32,4%

Інші
2,2%
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Львів
Місто засноване в середині ХІІІ ст., столиця Галицько-Володимирської Русі, після приєднання
Русі до Польського Королівства отримало 1354 р. локаційний привілей на магдебурзькому праві, який гарантував його мешканцям – русинам, вірменам, полякам, євреям та іншим націям
– збереження їхніх прав, звичаїв і віри. В давній Речі Посполитій столиця Руського воєводства.
Протягом усієї новітньої доби залишався багатоетнічним і багаторелігійним містом. У середині
ХVІІ ст. був єдиним містом в Європі, що мало аж три католицькі архієпископства: римо-католицьке, греко-католицьке і вірменське. Близько 1/3 його мешканців становили євреї. Один із
найкращих описів багатоетнічного Львова на переломі ХVІ й ХVІІ ст. вийшов з-під пера німецькомовного вихідця Ґданська Мартіна Ґруневеґа, який значну частину своєї молодості провів,
працюючи в одній із вірменських купецьких контор у Львові, а потім, перейшовши з лютеранства на римо-католицизм, як духовний, член ордену домініканців, працював переважно
у Львові й Кракові.
Фрагмент опису Львова Мартіна Ґруневеґа:
«Що, однак, стосується міста Львова, то воно є одним із найкоштовніших клейнодів у Польській Короні і столицею Русі. Воно розташоване так, якби було літнім будинком посеред раю [...].
У цьому місті [...] щодень можна побачити людей обох статей усіх націй зі всього світу, в одязі
їхніх країн, угорців в малих маґерках, козаків у великих кучмах, московітів у їхніх білих шапках, турків у білих ковпаках. Одні в довгих шатах, а інші, як німці, італійці, французи, іспанці
– в коротких. Якої б мови хто не потребував, то знайде свою. І справді, хоча це місто віддалене
більше, аніж на сто миль від моря, то коли чоловік побачить на Ринку, як навколо бочок з мальвазією тупцює гурма критян, турків, греків, італійців, а до того ж іще в моряцькому одязі, то
подумає не інакше, а що за брамою мусить бути порт. [...] Щодня тут є торг, на нього щодень
прибувають перекупники з усієї Русі, з Поділля, з Волощини і Молдавії, аби торгувати своїми
товарами [...]. А чи ж не відомо кожному, що крами у Пруссії, Сілезії, не згадуючи вже про всю
Польщу, заповнені найкращими товарами місцевих вірмен? Чужі прибульці не лише провадять
тут торгівлю, але продають себе цьому місту з усіма своїми родичами і то навіки. [...] Є в цьому
місті дві вулиці для самих євреїв, вони живуть у своїх гарних будинках і на кожній вулиці мають
муровану школу».
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Карта 11. План Львова з позначенням релігійних поділів на початку другої половини XVIII ст.

Натомість у малих містечках населення юдейської віри часто жило серед
християнських сусідів, а часом його
навіть приймали до міського права
(Воля Струмилова, 1589). Значних привілеїв могли сподіватися євреї з Великого Литовського Князівства, які вирішували прийняти християнство. Вже
згаданий вище ІІІ Литовський статут
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постановляв: «а якби котрий єврей до
віри Христа перейшов, то кожна така
особа й нащадки її за шляхтича мають
уважатися». Можливо, цей звичай перейшов із середньовічної Іспанії. Однак
випадки новонавернення не були частими, хоча принаймні кількадесят родів,
переважно литовської шляхти, отримали нобілітацію саме на цій підставі.

5

нобілітації наступних десятьох кожного
подальшого року. Винятком – невідомим
у будь-якій іншій країні ранньомодерної
Європи, а потім і в Речі Посполитій –
була, натомість, нобілітація 1525 р. Міхала Езофовича, королівського фінансиста
й складальника податків з Литви, який
залишився вірним вірі Мойсея.

... та інші нації у Речі Посполитій

Сповідниками караїмізму – видозміненого юдаїзму, який відкидав Талмуд, але зберігав Тору – були караїми,
представники однієї з найменших етнічних груп давньої Речі Посполитої,
кількість яких від середини ХVІ до середини ХVІІІ ст. зберігалася на рівні
близько 2–2,5 тис. осіб. Більшість членів
цієї спільноти мала турецьке походження, прибула з причорноморських степів
і послуговувалася кипчацькою мовою.
Як осадники вони з’явилися на землях
південної Русі й Великого Литовського
Князівства на переломі ХІV й ХV ст. На
цих теренах уже в ХV й ХVІ ст. виникли
їхні найбільші громади: в Тракай, Вільні,
Біржах, Упиті, Кедайняй (Литва) та Львові. Як і євреї, караїми отримували окремі
привілеї для своїх громад і мали місцеве
самоврядування. Займалися купецтвом,
ремеслом (зокрема дубильним виробництвом і ткацтвом), городництвом, а також здійснювали військово-порядкову
службу та надавали перекладацькі послуги в дипломатичних контактах Речі
Посполитої, зокрема з Кримським ханством.

Так само нечисленною, але дуже характерною, зокрема для руських земель,
групою були вірмени – один із християнських народів Закавказзя (Вірменія),
які жили в діаспорі також у Малій Азії.
Перші з них почали напливати на Русь
уже з ХІ ст. Їх кількість для ХVІ–ХVІІ ст.
оцінюють у 3–4 тис. осіб, а до найбільших осередків їхнього осадництва слід
віднести Львів і Кам’янець-Подільський,
а також менші міста, що були власністю
магнатів – Городенку, Станіславів, Язловець чи Замостя, в яких вони мали
власне самоврядування й судочинство.
Вірмени відіграли дуже важливу роль
у господарському житті Речі Посполитої, зокрема домінуючу в торгівлі зі
Сходом. Славилися також виготовленням вишуканих ремісничих виробів.
Послуговуючись вірмено-кипчацькою
мовою, вони також працювали перекладачами в дипломатичних контактах Речі
Посполитої з Туреччиною й татарами.
Традиційно вірмени були сповідниками
т.зв. монофізитства, що підкреслювало
єдність особи Христа і визнавалося Католицькою й Православною церквами за
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Конституція 1764 р. підтвердила це право з поширенням його на всю Річ Посполиту за умови набуття нобілітованим
конвертитом земських маєтків певної
вартості й утримання їх протягом найближчих двадцяти років. Сейм також
затвердив нобілітацію 48 єврейських неофітів, надаючи водночас королеві право
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Сторінка з Locationes mansorum desertorum (Розташування покинутих ланів) з автографом Міколая Коперніка
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єресь. У 1627–1634 рр. львівський вірменський архієпископ Міколай Торосович
визнав зверхність папи, чим завершив
церковну унію з Римом. У результаті
цього виникло вірмено-католицьке віровизнання зі збереженням окремого

Міколай Копернік (1473–1543)
Був одним із найвидатніших вчених історії людства. Прославився головним чином як астроном, відкривач геліоцентричної системи, відповідно до якої Земля разом з іншими планетами
Сонячної системи обертається навколо сонця. Народився у сім’ї німецького походження в Торуні, одному з найбільших міст Королівської Пруссії. Навчався в університетах у Кракові, Болоньї,
Феррарі і Падуї. Всебічно освічена «людина ренесансу», він був також талановитим економістом
(між іншим, сформулював т.зв. закон Коперніка–Грешема), інженером і адміністратором церковних маєтків Вармінського єпископства.
Написаний ним власноручно фрагмент Locationes mansorum desertorum був складений латинською мовою, але його фрагменти містять польські імена селян, які прибували до Вармії найчастіше з Мазовії. Запис польських імен є посереднім доказом того, що Міколай Копернік міг
знати польську мову. Адже решта спадщини великого астронома написана латинською й німецькою мовами. Натомість не викликає жодних сумнівів його лояльність як підданого Польської Корони, що він довів, зокрема, організовуючи оборону замку в Ольштині під час останньої
польсько-орденської війни (1519–1521).
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Міколай Копернік

обряду. В подальшій перспективі унія
полегшила полонізацію вірмен, особливо найзаможніших купецьких родин,
багато з яких отримали шляхетство. Попри це, зокрема завдяки окремішності
обряду, що спирався на літургію давньовірменською мовою, вірмени витворили
специфічну культуру, яка проіснувала
до ХІХ й ХХ ст.
Етнічно-релігійною групою, характерною для національно-релігійної мозаїки давньої Речі Посполитої, були татари
– сповідники ісламу – народ турецького
походження, що послуговувався кипчацькою мовою. Перші з них потрапили
на руські землі вже у ХІV ст. під впливом
неспокою, викликаного братовбивчим
конфліктом у лоні Золотої Орди. На початку наступного століття великі литовські
князі почали селити татарських воєнних
полонених у Литві поблизу стратегічно важливих городищ, таких як Вільно,
Тракай, Каунас і Гродно. Татарське осадництво відоме також у ранньомодерний

суспільною диференціацією. Серед них
можна було зустріти як тих, хто займався переважно військовою і порядковою
службою (легка татарська кіннота), т.зв.

Річ Посполита Багатьох Народів

час на теренах Червоної Русі й Поділля.
Чисельність цієї групи на початку другої
половини ХVІІ ст. оцінюють у 6–10 тис.
осіб. Татари були групою з великою

План Вірменської дільниці у Львові; рисунок Мартіна Ґруневеґа
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господарських татарів, які володіли
власними земськими маєтками, а також
татарів-козаків, що мали менші наділи
землі. Татари, осілі в містах, які походили

з військових бранців, у ХVІ й ХVІІ ст. володіли особистою свободою. З огляду на
ісламську релігію їх, однак, не приймали
до складу міських громадян і вони не
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Ситуаційний план Вірменської дільниці у Львові, на якому Ґруневеґ позначив, між іншим,
будинки вірменських купців; під № 11 – вулиця Вірменська; 12 – двір вірменського єпископа; 13 – вірменська ратуша.
У багатоетнічному Львові однією з найзаможніших і найвпливовіших етнічних груп були вірмени, які осіли тут вже в середині ХІV ст. Займалися зарубіжною торгівлею з країнами Сходу та
виготовляли коштовні ремісничі вироби. Детальний опис Вірменської дільниці з перелому ХVІ
й ХVІІ ст. та Вірменського собору залишив згаданий вище Мартін Ґруневеґ. Вірменський собор
Успіння Пресвятої Богородиці збудував у 1356–1363 рр. італійський будівничий Дорхі (Дорінг),
який походив з генуезьких колоній у Криму й добре знав італійську, вірменську й візантійську
архітектури. Собор став осідком вірменського єпископа, затвердженого королем Казимиром
Великим у 1367 р. У другій половині ХVІ ст. за проектом львівського архітектора Петра Красовського збудували триярусну вежу дзвіниці, а також захристію, спроектовану італійцем П’єтро
Барбоне.
Фрагмент опису Львова Мартіна Ґруневеґа:
«Вірменський костел також є під відозвою Пресвятої Богородиці і більший від руського костелу
[тобто православної Волоської церкви під відозвою ПДМ]. Хори вкриті оловом у формі хреста,
а посередині має вбудований ліхтар, крізь який, крім вікон, до костелу потрапляє більше світла
[...]. Цей костел також має гарну дзвіницю, вкриту оловом. Неподалік від цього костелу вірмени мають свій шпиталь. Львів має лише три школи, одну католицьку при фарі, а при руському
й вірменському костелах теж є школи.
Що стосується цих двох сект, вірмен і русинів, щодо їхньої релігії, то досить написано про це
в книжках, які займаються такими речами, однак годиться знати, що вірмени ближчі до нас,
католиків, як у вірі, так і в обрядах, аніж до русинів, які більше тримаються греків. В одному
обидві ці секти не різняться: так тримаються старих звичаїв, що майже не буває, щоб порушили хоча б найдрібніший припис, а вже особливо русини. [...] Вірмени малюють уже трохи
свої костели згідно зі звичаєм краю, або переважно також тримаються своїх давніх грецьких
малярів. У цьому також схожі між собою, що мають майже таку саму музику, і занурюють дітей цілком голих у хрестильницю, яку вміщують біля вівтаря в стіні, наче прямокутну скриньку
з дерев’яною накривкою. [...] Прості священики живуть у них в подружньому стані, хоча не стають до вівтаря відразу з ложа, але служать службу після певної стриманості і довгої молитви.
Мають багато монахів і монахинь, сліди ніг яких цілують інші звичайні священики! [...]
Коли ми повернулися від русинів [тобто, з богослужіння в православній церкві], вірмени щойно
почали свою службу, отож ми прослизнули поміж присутніх, аби побачити, що відбуватиметься. Костел цей у всьому схожий на руську церкву, лише що мають більше вівтарів, ніж один,
і оздоблюють їх на католицький манер, і так само прикрашають свої вівтарі. Їхній літургійний
одяг має крій як у нас, католиків. Вони також не сидять у своєму костелі, а багато клякають
і вітаються нашим способом. Їхні жінки також стоять окремо позаду. Постять так само у всі середи й п’ятниці як греки, але суворіше, бо не їдять навіть рибу. Потрібно було б цілу книгу, щоб
описати церемонії обох цих сект».
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користувалися привілеєм самоврядування. Своєю чергою господарські татари, хоча їх до певної міри трактували
як і інших представників шляхетського
стану (наприклад, позивали до шляхетського суду, як і християнську шляхту),
однак не мали тих самих політичних
прав чи, наприклад, права продавати
свої маєтки, а право купувати землю
здобули лише 1669 р. Вони натомість
користувалися цілковитою релігійною
свободою. На підставі сеймових ухвал
з середини ХVІ ст. вони отримали право
споруджувати святині, а у ХVІІ ст. мечеті функціонували вже у 26 місцевостях
(зокрема у Вільні, Мінську й Острозі).
Суттєво, що татари, будучи вірними
сповідниками ісламу, почасти залишалися відкритими щодо впливів свого християнського оточення, про що
може свідчити прийняття ними одноженства. Велика частина з них засвоїла
руську й польську мови, вірно служачи
в частинах легкої кавалерії Речі Посполитої, або ж надаючи послуги перекладачів у дипломатії. Про ступінь
їхнього зближення з багатоетнічною
і багатокультурною Річчю Посполитою може свідчити хоча б такий факт.
У 1677 р., відразу після скасування, запровадженого п’ять років тому едикту,
що забороняв будівництво мечетей
у шляхетських приватних маєтках, повертатися до своїх рідних країв вирішили подільські татари (т.зв. липки),
які після 1672 р. постановили вирушити до мусульманської Туреччини –
країни, в якій, однак, не зуміли чи не
захотіли осісти.
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З багатьох інших груп населення, які
заселяли землі давньої Речі Посполитої,
численніших, як хоча б православні волохи (переважно пастуше населення, частково також купці, що прибували з теренів нинішньої Румунії і Молдавії) чи
кочові цигани, або ж менш численних,
як передусім голландські селяни-анабаптисти (радикальне відгалуження протестантизму), звані в Польщі олендрами
(від слова Holender), чи православні греки, що займалися зарубіжною торгівлею,
звернімо врешті увагу на ще дві групи.
Групою, яка досить чисельно емігрувала на терени Речі Посполитої в ХVІ
й до середини ХVІІ ст. були шотландці
– найчастіше католицькі релігійні втікачі
з Британських островів. Вони оселилися
тут аж у 112 міських осередках, а найбільші їхні групи осіли в Ґданську, Познані, Варшаві, Кракові, Замості і Львові.
За деякими підрахунками кількість шотландських (і англійських) родин, осілих
у Речі Посполитій, в ХVІ й ХVІІ ст. могла
складати навіть 7,4 тис., а податкові реєстри для всієї країни з 1651 р. згадують
вісімсот родин, тобто максимум до 4 тис.
осіб. У старопольській мові слово Szot
стало синонімом мандрівного дрібного
купця-крамаря – професії, якою – окрім
жовнірства (головно служби в найманій
піхоті) – місцеві шотландці займалися
найчастіше. Їхня ідентичність і групові
взаємини залишалися міцними й почали слабнути лише в момент ослаблення напливу нових емігрантів в середині
XVII ст.
Групою прибульців, мабуть, іще
дещо численнішою, дуже важливою,
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головно в будівництві та торговельно-банкірській справі, часом займалися ремеслом, виготовляючи предмети
розкоші, а також надаючи різноманітні
послуги, наприклад, славні на магнатських дворах італійські кавалькатори,
тобто тренери мистецтва верхової їзди.
Багато з них були високоосвіченими
представниками тодішньої інтелігенції:
архітекторами, будівельними та військовими інженерами, артилеристами,
вченими й літераторами, музикантами
й композиторами, медиками й фармацевтами, популярними на королівському дворі та на дворах магнатів.

Толерантність і її дефіцити

Поміркуймо над двома важливими
питаннями. По-перше, як у державі, що
була такою барвистою етнічно-релігійною мішаниною, було можливе мирне
співіснування (і чи завжди воно було
справді мирним?) різних національно-мовних груп і релігійних спільнот.
По-друге, як впливали багатоетнічність
і багаторелігійність на тодішню культуру,
як духовну, так і матеріальну.
Польські історики як правило шукають відповідь на перше питання, підкреслюючи домінування в політичному
житті й релігійних стосунках у давній
Речі Посполитій засади релігійної толерантності – домінування, яке проіснувало до середини XVII ст., коли чимраз
частіше почали набирати сили прояви
нетерпимості й прагнення обмежити релігійні свободи інших визнань на

користь римського католицизму. Фурор,
зокрема, викликало окреслення – запроваджене в середині ХХ ст. видатним
польським істориком Янушем Тазбіром
– Речі Посполитої ХVІ й початку ХVІІ ст.
назвою «держави без спалень». Водночас
він протиставляє її тим західноєвропейським країнам, у яких в добу реформації і контрреформації трапилася хвиля
конфліктів і репресій на релігійному тлі.
Польські історики, а за ними й більшість західних дослідників, як правило
підкреслюють, що попри розвиток протестантизму на землях Речі Посполитої
в ХVІ ст., тут не дійшло до тривалих релігійних воєн, як хоча б у Німеччині чи
Франції, і не було масових переслідувань
дисидентів, як в Іспанії чи Англії.
Протестантська шляхта – як, зрештою, і православна – могла обіймати
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зокрема, для культурного розвитку земель Речі Посполитої, були італійці,
в переважаючій більшості католики. Дослідники цього питання вважають, що
їхня кількість на переломі ХVІ–ХVІІ ст.
в масштабах усієї країни могла складати радше кілька, аніж кільканадцять
тисяч. Найчисельніша їхня колонія
(кількасот осіб) жила у Кракові. В одному з тамтешніх костелів, що належав
орденові францисканців організували
навіть призначену для прибульців з Італії каплицю, звану «італійською». Окрім
того, більші групи виступали у Вільні й Львові. Італійці спеціалізувалися
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Акт Варшавської конфедерації, січень 1573 р.

Найважливіші постанови акту Варшавської конфедерації передбачали вічний мир між усіма християнськими релігіями, визнаючи, незалежно від віри, за всією шляхтою, міщанами
й «людьми вільними» рівну опіку їхніх прав і привілеїв. Фрагмент тексту Варшавської конфедерації щодо релігійних справ увійшов також як один із пунктів до т.зв. Генриківських статей,
сформульованих під час першої вільної елекції в травні 1573 р. і поданих на затвердження
першому в історії Речі Посполитої елекційному королеві Генрикові Валуа (1573–1575). В епоху
елекційної монархії (1573–1764) кожен король-елект був зобов’язаний скласти присягу про дотримання тексту Генриківських статей, в тому числі пункту про толерантність.

найвищі посади в державі й засідати
у вищій палаті сейму – сенаті. Також вона
була чисельно репрезентована й активна
у сеймі, в якому на початку другої половини ХVІ ст. навіть переважала кількісно
католиків. Співпрацюючи з католицькими й православними послами й сенаторами, вона справила поважний вплив
на втілення в життя багатьох важливих
державних реформ, вершиною яких була
польсько-литовська унія 1569 р. Важливу
роль відіграла також толерантна позиція
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володарів ХVІ ст., зокрема, Зиґмунта
ІІ Авґуста (1548–1572). Незабаром після
його смерті, 1573 р. сейм ухвалив акт т.зв.
Варшавської конфедерації, який став однією з підстав релігійної толерантності
в Речі Посполитій.
Часто також лунає твердження, що
толерантність, – яку частина істориків
трактує взагалі як «польську особливість», – організувала співіснування християн також з їхніми мусульманськими
й єврейськими сусідами. Улюбленою

які в християнському середовищі сформулювали (втім, забарвлене сарказмом
і антиюдаїзмом) приказку про Річ Посполиту як paradisus Iudeorum – «рай для
євреїв». Чи ж насправді ці думки й міфи
свідчать про те, що давня Річ Посполита
була оазою толерантності для євреїв, які
емігрували сюди у значній кількості, а також осіли протягом багатьох поколінь?
Розширимо це питання: чи вона була також, – як звучить інша версія тодішньої
приказки – «раєм для чужих прибульців», у тому числі різних християнських
релігій, які шукали тут прихистку перед
репресіями, яких вони зазнавали в рідних країнах у ХVІ й першій половині
ХVІІ ст.?
Про те, що євреям у давній Речі Посполитій жилося не найгірше, може свідчити факт, що на її землях вони створили
найчисленнішу в Європі діаспору – і це
попри різанину й погроми, яких зазнали під час козацьких повстань. Однак не
бракувало також випадків, які можуть
свідчити про поглиблення у другій половині ХVІІ й у ХVІІІ ст. нетолерантності до сповідників юдаїзму. Отож, як
вказують найновіші дослідження, якщо
у ХV й ХVІ ст. німецькі країни були тими
державами Європи, в яких найчастіше
траплялися судові процеси проти євреїв внаслідок підроблених звинувачень
у т.зв. ритуальних вбивствах і зневаженні
святощів, то від перелому ХVІІ–ХVІІІ ст.
саме Річ Посполита вела перед у цих прикрих випадках. І це – додаймо – в добу
початку просвітництва, коли взірцем
поведінки на європейському континенті
стала політика релігійної толерантності.
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цитатою, якою послуговуються дослідники історії польських євреїв, є слова
одного з найвидатніших єврейських вчених ХVІ ст., рабина Мойсея Іссерлеса,
званого Рему (пом. 1572), родина якого
прибула до Кракова з Німеччини в останнє десятиліття попереднього століття. Іссерлес так писав до іншого рабина,
який повернувся до Польщі з Німеччини: «Відомість, що ти повернувся в доброму здоров’ї і мирі, втішила мене, хоч
я уважав би за краще, якби ти залишився
в Німеччині і там зайняв посаду рабина і вчителя. Та можливо краще з сухим
хлібом у спокої в нашому краю жити, де
ненависть до нас не є такою сильною, як
у Німеччині. Дав би Бог, аби залишилося так до приходу Месії». Цю думку доповнюють слова учня Іссерлеса, народженого в Познані Хаїма Безалеля, який
з 1564 р. понад двадцять років виконував
обов’язки рабина в німецькій громаді
у Фрідбергу. У своєму щоденникові він
записав, що в краю рабина Мойсея Іссерлеса загальновідомо, що ніхто євреїв не
принижує, так як це діється в Німеччині,
а жоден християнин, який опиниться на
єврейській вулиці, не зважиться завдавати страждання євреям.
Обидві думки, хоч і перебільшені,
однак є першими ознаками позитивної
оцінки ситуації євреїв у Польській Короні, зробленої ними самими. Вони можуть
бути вихідним пунктом, сформованого
в наступні два століття єврейського міфу
Речі Посполитої як країни Полін – обраної Яхве як пристань у поневіряннях
єврейського народу. Також вони дозволяють краще зрозуміти мотиви, через

Річ Посполита Багатьох Народів

А якими були стосунки між сповідниками християнства? Образ Речі Посполитої як держави, в якій, на відміну від Заходу, не дійшло до конфліктів і великих
релігійних воєн, можна вважати правдивим лише щодо XVI й надалі перших
десятиліть XVII ст. Але вже вибух 1648 р.
великого повстання козаків, яке тривало протягом багатьох наступних років,
можна розглядати в певному сенсі також
як своєрідний конфлікт між прихильниками Риму й папства і православ’я – виведеного поза рамки закону після Берестейської унії 1596 р., а після відновлення
православної ієрархії 1633 р. надалі не
дуже схвалюваного владою шляхетської
Речі Посполитої. Зауважмо, що в той
самий час у Німеччині завершувалася
остання серія великих релігійних воєн,
тобто Тридцятирічна війна, а в Англії
1640 р. розпочалася майже десятирічна

громадянська війна, складовою якої були
також конфлікти між сповідниками різних течій протестантизму.
Внутрішню й зовнішню ситуацію
Речі Посполитої у XVII ст. слід визнати виразним проявом кризи не лише
структур усієї польсько-литовської
держави, втягнутої у вихор численних
воєн, але й кризи функціонування засади толерантності. На підтримку цієї
тези найчастіше наводять факт вигнання аріан (польських братів) 1658 р. на
підставі сеймової ухвали. Претекстом
були звинувачення останніх у співпраці з протестантською Швецією, війська якої окупували значну частину Речі
Посполитої у 1655–1656 рр. Ситуація
ще більше погіршилася на початку наступного століття, коли протестантську
шляхту вже офіційно позбавили можливості бути послами на сейми. Своєю

Страта бурмістрів після Thorner Blutgericht (Торунський кривавий суд) 1724 р.
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чергою голосно висловлюване незадоволення релігійних дисидентів – сповідників православ’я і протестантизму –
своїм положенням у країні, де панівною
релігією ставав католицизм, дало привід
царям Росії офіційно виступити захисниками цих визнань у Речі Посполитій
протягом більшої частини XVIII ст.
Попри всі ці застереження видається, що давня Річ Посполита навіть після
середини ХVІІ ст. залишалася державою, в якій сповідники різних релігій
користувалися певною толерантністю.

7

Тут ніколи не дійшло до таких подій, як, наприклад, в абсолютистській
Франції, з якої, в силу королівського
розпорядження 1685 р. вигнали масу
протестантських гугенотів, або ж як
у парламентській монархії Англії, в котрій лише сповідники англіканства
мали фактично всі громадянські права,
а з 1690 р. від кожного короля вимагали,
щоб він, перед вступом на трон, офіційно засудив католицьку доктрину святощів Святого Причастя. Оце й усе щодо
питання толерантності і її дефіциту.

Річ Посполита: зустріч культур Сходу й Заходу

Перейдімо до питання, яким був
вплив багатоетнічності й багаторелігійності на тодішню культуру. Давню Річ
Посполиту історики вважали і вважають державою, в якій перехрещувалися
цивілізаційні впливи Східної і Західної Європи. Це було б неможливе без
мозаїки народів і національностей, що
жили «під спільним небом» Речі Посполитої, послуговуючись різними мовами

й визнаючи різні релігії, що уможливлювало контакти як зі Сходом, так
і з Заходом. При цьому багатоетнічність
і багаторелігійність давньої Речі Посполитої спричинялися до того, що кожна
із груп і спільнот могла зберегти власну
специфічну культуру, але відбувалося
й змішування різних культур між собою
– їхній синтез. Згадаємо лише кілька
проявів цього явища.
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Торунське заворушення 1724 р.
Протягом XVII й першої половини XVIII ст. рівень толерантності в публічному житті Речі Посполитої почав знижуватися, а римо-католицька віра почала здобувати позиції панівної релігії.
Виразними пунктами, що позначали чергові етапи цього процесу були: вигнання аріан у 1658 р.
і криваве Торунське заворушення 1724 р. 16 липня 1724 р. в Торуні сталися заворушення між
місцевими лютеранами й католиками, які закінчилися розгромом єзуїтського колегіуму. Створений королем Авґустом ІІ Веттіном суд видав смертний вирок дев’ятьом євангелістським
учасникам заворушень та двом бурмістрам міста. Ці події увійшли до історії під назвою Торунського заворушення (нім. Thorner Blutgericht – дослівно Торунський кривавий суд). Ця подія,
у відповідному висвітленні ворожої пропаганди сусідніх держав, спричинилася до створення за
кордоном образу Речі Посполитої, як країни нетолерантності.
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Без сумніву, одним із найголовніших
був сарматизм. Цією назвою історики
окреслюють тип духовної і матеріальної культури місцевої шляхти, який
сформувався на землях Речі Посполитої
в період від ХVІ до початку ХVІІІ ст., поєднуючи впливи орієнтальні з західноєвропейськими – з перевагою перших.
В галузі матеріальної культури найвиразнішим прикладом цього явища може
бути шляхетський одяг, – а також схожий на нього козацький, – створений за
східними взірцями. Якщо порівняємо
ґданського купця, одягнутого в типовий
одяг заходу Європи (старопольською
його часто окреслювали назвою «німецький») і польського шляхтича, одягнутого в делію, накинуту на кунтуш, –
обидві постаті зображено на вміщеному
раніше плафоні «Апофеоз Ґданська»,

– то усвідомимо основну різницю в одязі представників еліт суспільства, яка
вражала кожного прибульця з Західної
Європи. Шляхетський одяг – у ХVІІІ ст.
його називали в Речі Посполитій «національним», – а по суті створений за східними взірцями – разом із приналежним
до нього озброєнням – також запозиченим зі сходу, переважно турецьким
(наприклад, викривленої шаблі, званої
карабеля) – загалом робив шляхтичів
Речі Посполитої (зауважмо також своєрідний тип зачіски – виголену з боків
голову) більше схожими на жителів
османської Туреччини і теренів, на які
поширювався її вплив, аніж на довговолосу, а згодом одягнуту в перуки, у коротких штанях і камзолах західноєвропейську шляхту. Іншим прикладом може
бути озброєння т.зв. панцерної кінноти,

Приклади шляхетського й козацького вбрання з картуша карти України Йоганна Янсоніуса ван Весберґена, 1680 р.
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Шляхетський одяг
Справив вплив на моду, якої дотримувалися інші стани. Це, зокрема, стосувалося «плебеїв»,
котрі відчували потребу підвищення власного статусу через зовнішній вигляд. Так, наприклад,
делію, яку використовували у XVI ст. представники лицарського стану, у XVIII ст. «підбиту баранами» охоче носили й міщани. Шляхетський кунтушевий одяг так само вплинув на формування
козацького, вірменського й єврейського вбрання.

Шляхта в мундирах воєводств на елекційному полі; невідомий художник, початок ХІХ ст.

Під кінець вісімдесятих років XVIII ст. для шляхти запровадили т.зв. воєводські мундири.
Відтоді члени шляхетського стану мали носити вбрання, що складалося з конфедератки
(шапки), кунтуша й жупана кольорів, визначених для певного воєводства. Це підкреслювало
рівність у рамках «політичного народу» Речі Посполитої – братів-шляхти різного етнічного походження.

надзвичайно схоже на турецьку й перську зброю, яке, зрештою, часто було
у вжитку т.зв. козацьких хоругв у магнатських почтах. У сфері матеріальної
культури проявів сарматизму можна
згадувати багато – наприклад, окремі
елементи оздоблення шляхетських дворів, такі як східні килими й килимки.
У сфері духовної культури одним із
найсуттєвіших елементів сарматизму

було формування сарматського міфу
походження шляхти. Назвою сарматів
окреслювали племена, які у ІІІ ст. до н.е.
заселяли терени між Доном і Чорним морем, а пізніше поширилися в напрямку
Дунаю. На початку І тисячоліття їх витіснили германські племена, що мігрували
на терени Центрально-Східної Європи,
а потім слов’янські. Починаючи з ХVІ ст.
польські історіографи і шляхетські
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публіцисти створили міф, який виводив шляхту Речі Посполитої від прадавніх «сарматських воїнів». У ХVІІ ст. ця
виплекана історична свідомість почала
здобувати чимраз більшу популярність.
Вона мала інтегрувати розрізнений етнічно шляхетський стан, ототожнюючи
його з Річчю Посполитою, яку часто окреслювали назвою «європейської сарматії» (протиставляючи Московській державі – «азійській сарматії»), приписуючи
сарматське походження польській, руській і литовській шляхті.
Один з найпопулярніших публіцистів середини ХVІ ст., який походив з осілої в Перемишльській землі
шляхетської родини змішаного русько-польського походження, Станіслав Ожеховський, окреслював (утім,
латиною – тодішньою універсальною
мовою освічених людей Західної і Центральної Європи) своє відчуття національності, дуже часто покликаючись
саме на сарматську міфологію. У своїх
публікаціях він звик підписуватися, зокрема, як: gente Scytha, natione Ruthena
– тобто «з роду скіфів» (скіфи – народ,
споріднений з сарматами), «з народу
русин», або ж: gente Roxolanus, natione
vero Polonus – тобто «з роду роксолянів»
(роксоляни – одна з гілок сарматів; вислів, що був синонімом русина) «з народу натомість поляк».
Сарматський міф, варто додати, не
включав функціонування інших вигаданих ранньомодерними ерудитами теорій,
як хоча б популярної, особливо в ХVІ ст.,
легенди про римське походження литвинів. У першій половині ХVІІ ст. так
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само на Волині, у Київській і Брацлавській землях відбувалося відродження
історичної свідомості населення, у якій
міфологічно-легендарні мотиви (наприклад, походження русинів від біблійного
Яфета – прабатька всіх європейських народів, в тому числі й античних сарматів)
спліталися з нагадуваннями справжніх
подій, якими пишалися: заснування династії Рюриком і прийняття християнства з Візантії Володимиром Великим.
Наведений вище приклад історичної
і етнічної свідомості Станіслава Ожеховського мабуть характерний для ранньомодерної епохи, яка попереджала формування у ХІХ й на початку ХХ ст. сучасного
почуття національної свідомості. Адже
давнє почуття групової ідентичності,
зокрема в багатоетнічних середовищах,
не виключало ідентифікації особистості з кількома спільнотами водночас. Як
припускає сучасний польський історик
Генрик Литвин, шляхтич, що походив,
наприклад, з далекої України, стоячи перед церквою, назвав би себе передусім
сповідником православ’я, далі, будучи
послом на загальному сеймі у Варшаві,
назвав би себе русином, а мандруючи за
кордонами Речі Посполитої – польським
шляхтичем. І – додаймо – в деяких випадках це, мабуть, не перешкодило б йому
зайняти позицію перемовника зі збунтованим козацтвом у 1648 р., а може навіть
влитися до лав козацьких повстанців,
адже вони ще в першій фазі повстання
підкреслювали свою лояльність і нагадували попередню вірну службу королеві
й Речі Посполитій, недооцінену, однак,
значною частиною магнатів і шляхти.

Петро Конашевич-Сагайдачний (1570–1622) був одним із найвидатніших керівників
козацьких частин у період перед вибухом повстання 1648 р., заслуженим у війнах Речі Посполитої з Московією і Туреччиною. В юності здобув добру освіту, навчався у славній Острозькій
академії – найвідомішому православному університетові Речі Посполитої. На початку ХVІІ ст.
обраний гетьманом запорізьких козаків. Керував багатьма походами козаків на турецькі володіння над Чорним морем. Товаришував з королівською родиною. Залишався лояльним до Речі
Посполитої, керуючи козацькими військами у війнах з Московією і Туреччиною. Завдяки участі
очолюваних ним козацьких військ у битві під Хотином 1621 р. військам Речі Посполитої вдалося
затримати наступ турецької армії.

Нобілітація Діонісія й Андрія Мурашків, сотників Білоруського козацького полку; Варшава, 5 липня 1659 р.

123

Річ Посполита Багатьох Народів

Петро Конашевич-Сагайдачний; тогочасна гравюра

Доказом ототожнення козаків з Річчю Посполитою перед вибухом повстання Хмельницького може слугувати один
промовистий епізод з початку тридцятих років ХVІІ ст. Козацька делегація,
прислана до Варшави на сейм 1632 р.
домагалася таких прав, які мала шляхта, зокрема, участі в елекції монарха,
а також відновлення Православної церкви. Козаки доводили, що «є членами
тієї самої Речі Посполитої», додаючи:
«бо її здоров’я на собі носимо, шиї свої
проти кожного неприятеля за цілість
вітчизни кладучи». Відповідь магнатів,
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Польський хроніст Марцин Кромер у своєму описі Польського Королівства, складеному на
початку сімдесятих років ХVІ ст., ствердив: «А до шляхти зараховують тих, предки чи родичі
котрих були до стану цього покликані й зобов’язані до військової служби, отримуючи родовий
знак, або ще тих, котрі самі цього заслужили своєю мужністю. Однак, чимось знаменитішим
є те, що хтось народився шляхтичем, аніж те, що ним став».
Шляхетне народження, хоча й вирішувало приналежність до лицарського стану, не було, однак,
єдиним способом здобуття шляхетства. Стати шляхтичем можна було також шляхом нобілітації
– надання шляхетства. З 1578 р. нобілітація надавалася королем за згодою сейму. В середині
ХVІІ ст. звертає увагу велика кількість надань шляхетства для українських і білоруських козаків – чи не єдиний пункт Гадяцької угоди 1658 р., який був принаймні частково реалізований.
Один із нобілітованих тоді був Іван Виговський, писар, а згодом гетьман війська запорізького.
Після смерті Богдана Хмельницького він з 1657 р. від імені його неповнолітнього сина правив
Наддніпрянською Україною і, перемігши проросійську опозицію, від імені козаків уклав у Гадячі
угоду з Річчю Посполитою.

що засідали в сенаті, була, однак, негативною: «звали себе членами Речі Посполитої (хіба що такими, як волосся
і нігті для тіла, бо хоча й потрібні, але
коли надто виростуть, один клопіт голові, а по-друге, прикро ранять, обох треба частіше обрізати)». З їхніх постулатів
виконали небавом лише один: відновили православну ієрархію, скасовану актом Берестейської унії 1596 р.
На завершення звернімо увагу на ще
одне важливе явище, – безумовно позитивне, – що випливало з багатоетнічності
Речі Посполитої, а точніше її відкритість
щодо прибуття до країни представників
різноманітних етнічних груп. Це явище можна назвати трансфером взірців
культури і технологій. Так, наприклад,
без купецького ремесла і мовної вправності вірмен складно було б уявити
розквіт закордонної торгівлі зі Сходом,
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а без селянських осадників з Нідерландів, т.зв. олендрів, які принесли зі своєї
вітчизни знання меліорації, – розвиток
сільського господарства на багатьох теренах, загрожених частими повенями.
Своєю чергою наплив з Німеччини фахівців у галузі друку забезпечив у Речі
Посполитій ХVІ ст. динамічний розвиток друкарень, в яких друкували книжки не лише шрифтами латинського алфавіту, але й грецького та кириличного,
а також гебрайськими літерами. Врешті,
без напливу архітекторів і будівничих
з Італії не виникло б багато храмів, архітектура яких відображала стилі, сформовані в Західній Європі (ренесанс, бароко), які слугували різним конфесіям
і вірам у Центрально-Східній Європі.
Щоб пересвідчитися в цьому, досить
хоча б пройтися вулицями нинішніх
міст у Польщі, Литві, Білорусі чи Україні.

Розділ 3. Про що слід розмовляти

• Після повстання Хмельницького, в період шведського потопу, з’явилася політична концепція перебудови
польсько-литовської держави на польсько-литовсько-руську. Вона була сформульована в польсько-козацькій угоді, укладеній в Гадячі 1658 р. Вдаймося до альтернативної історії – перенесімося на Люблінський сейм
1569 р., коли ухвалювали польсько-литовську унію. Припустімо, що тоді польсько-литовську унію доповнили б руським сегментом і створили б польсько-литовську-руську державу. Поміркуймо, як би це могло вплинути: на стан польсько-українських стосунків у ХVІ–ХVІІ ст.; на життя українського суспільства і внутрішню
ситуацію Речі Посполитої; на стан польсько-московських стосунків у ХVІІ ст.; врешті, на міжнародну позицію
Московської держави?
• Поміркуймо про можливість реалізації згаданої польсько-козацької угоди, укладеної в Гадячі 1658 р. –
цього разу в реаліях ХVІІ ст. Поміркуймо, якими були позитиви цього політичного вирішення – з точки
зору польської сторони, а якими з точки зору сторони української. Зауважмо, що, своєю чергою, говорили
опоненти польсько-українського порозуміння в Гадячі. Зважмо аргументи польської сторони й української.
Як оцінює Гадяцьку угоду українська історіографія?
• Розділ 3-й дає багато інформації про зміну позиції руської мови в Речі Посполитій протягом ХVІ–ХVІІ ст.
Варто також говорити про зміну в 1596–1795 рр. позицій Православної церкви в Речі Посполитій і ситуації
сповідників православ’я, а також про місце Греко-Католицької церкви й уніатів.
• Одним із парадоксів, який стався в польсько-українських стосунках, була релігійна унія, укладена в Бересті
1596 р. Польський король Зиґмунт ІІІ Ваза підтримав Берестейську унію і виникнення Греко-Католицької
(уніатської) церкви в Речі Посполитій, маючи на меті латинізацію русинів і посилення католицизму на
східних землях Речі Посполитої. Варто розмовляти і про те, як всупереч бажанням творців релігійної унії
в Бересті – через два століття, в інших політичних реаліях (в ХІХ ст.) греко-католицтво стало рідною вірою
значної частини українців і було одним із чинників, що зумовили виникнення і розвиток новітньої української національної свідомості.
• Варто аналізувати явище сарматизму в польській культурі. Сарматизм був не лише стилем життя, а й ідеологією польської шляхти. Його співтворили ідея християнського передпілля, переконаність у досконалості
ладу Речі Посполитої і її виняткової економічної позиції на континенті. Адже Річ Посполита була «коморою
Європи». Сарматизм у ХVІІ ст. сприяв прийняттю замкнутої позиції і загальному явищу відходу від позиції
відкритості щодо зовнішнього світу, такої типової для ментальності польської шляхти ХVІ ст.
• Землі України охопила архітектура бароко. Варто вказати, що культура польського бароко, особливо
сакральна архітектура й красні мистецтва, залишалися у тісному зв’язку з європейським бароко. Слід заува-
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• Територія сучасної України, яка входила до складу Речі Посполитої Обох Народів, відзначалася багатокультурністю. Поширеним є стереотип, що мешканцями цих земель були козаки і польська шляхта. Релігійно-національний портрет загалу, який у вказаний період населяв воєводства від Львова до Києва, був строкатішим. Ким – окрім польської шляхти й козаків – були мешканці цих земель? Розділ 3-й дає багато підказок.
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жити явища, специфічні для культури і звичаїв польської шляхти, наприклад: натрунний портрет чи костюм
і звичаї, що були під сильним впливом Сходу.
• Внаслідок укладення польсько-литовської унії в Любліні 1569 р. виникла держава, яку польські історики
звикли називати Річчю Посполитою Обох Народів. Варто простежити зміни в державній приналежності
земель сучасної України, які у 1569–1795 рр. були в складі Речі Посполитої. Пошуки слід розпочати від огляду
карти Речі Посполитої 1569 р. Наступна карта – Речі Посполитої ХVІІ ст. – полегшить нам зрозуміння змін, які
були наслідком трактатів, укладених з Московською державою у 1667–1686 рр. А карта поділів Польщі дасть
інформацію про те, які території сучасної України опинилися внаслідок чергових поділів (1772, 1793, 1795)
в Російській імперії, а які – в Габсбурзькій монархії (Австрії).

