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Зібрані навколо великої карти Речі 
Посполитої володарі сусідніх держав – 
Катерина ІІ, Йосиф ІІ і Фрідріх ІІ – дис-
кутують, показуючи окремі міста чи во-
єводства. Вражений король Станіслав 
Авґуст Понятовський відходить від сто-
лу переговорів, притримуючи корону, 
яка спадає з голови. Таким чином ділять 
«королівський калач». Такий заголовок 
має французька гравюра 1773 р. з алего-
рією поділу Польщі, яка набула значної 
популярності в Європі. Спроби порятун-
ку цілісності держави зайняли в короля 
наступні двадцять два роки панування. 
Корону не вдалося врятувати. 1795 р. три 
держави уклали трактат про остаточний 
поділ земель Речі Посполитої. Для бага-
тьох, хоч, мабуть, не для всіх її громадян 

і жителів, зацікавлених публічними 
справами, падіння держави було вели-
чезним потрясінням. «Та вітчизна, набу-
та предків великою працею, / Що росла, 
що пишалась протягом віків тринадця-
ти / В один день з вершини слави впала 
у прірву нещастя», – вболівав молодий 
польський єзуїт Юзеф Морельовський 
у написаних по гарячих слідах міркуван-
нях про поділи. «Вже Польща викресле-
на з-посеред народів. У житлах королів, 
в осідках державної влади снує павутину 
павук, а сова, безпечно відпочиваючи на 
вежах будівель, видає голос тривоги», – зі 
смутком підсумовував Тадеуш Чацький, 
згодом творець Кременецького ліцею.  

Збереглося багато подібних свідоцтв 
реакції на катастрофу поділів. Їхня 

Жан Мішель Моро молодший, Королівський калач – алегорія першого поділу Польщі 1772 р.
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кількість і схожість переданого ними 
емоційного стану авторів не дивує. З кар-
ти Європи зникала друга (станом на 1771) 
за площею країна континенту, з тради-
ціями, що сягали Х ст. (Морельовський 
дещо переборщив у поетичному запалі). 
Значна кількість, як на умови тодішньої 
Європи, її мешканців мала політичні 
права й свідомість співучасті у рішен-
нях про державні справи. Поділи озна-
чали для них кінець знаних попередньо 
і схвалюваних реалій публічного життя. 
Громадяни Речі Посполитої, переважно 
шляхта, однак частково походженням 
і з заможного міщанства, мали стати на 
нижчий рівень польськомовних підданих 
сусідніх монархів – хоча й освічених, але 
абсолютних. Похмурі візії майбутнього 
народжувалися в переконанні не лише 
польських еліт, що для існування і роз-
витку народу необхідною є власна держа-
ва. Її брак породжував побоювання про 
подальшу долю національної спільноти. 

З цього приводу в тодішньому приват-
ному листуванні, поезії чи ерудованих 
писаннях інтелектуалів з’являлися песи-
містичні порівняння поляків з халдеями 
й іншими старовинними народами, що 
зникли в історичному мороці. Емоційні 
реакції на падіння власної держави тих, 
які чулися пов’язаними зі спадщиною 
«набутою предків великою працею», 
були, отож, цілком зрозумілими. З пли-
ном часу емоції природним шляхом дещо 
знизилися. Пересічний мешканець краї-
ни мусив укласти своє життя в новій по-
літичній і правній ситуації, що запанува-
ла після поділів. Незалежно від міри цієї 
адаптації, багато нових підданих воло-
дарів Австрії, Пруссії і Росії від моменту 
підписання трактатів про поділ задавало 
собі питання, яке мусило повторювати 
наступні покоління: якими були при-
чини такої безпрецедентної, принаймні 
з  польської перспективи, політичної ка-
тастрофи.

1  Криза держави
Пошук відповіді не міг відбутися без 

складення своєрідного підсумкового ба-
лансу, що описував стан Речі Посполи-
тої напередодні поділів. З господарської 
перспективи він міг вселяти оптимізм. За 
панування чергових володарів з саксон-
ської династії Веттінів (Авґуст ІІ Силь-
ний, 1697–1733; Авґуст ІІІ, 1733–1763) 
країна відроджувалася після руйнувань, 
спричинених багаторічними війнами 
другої половини ХVІІ й початку ХVІІІ ст. 
Кон’юнктура, викликана зростом цін 
збіжжя в Європі, принесла прибутки 

шляхті й посилювала серед неї добрі на-
строї. Їх ілюструвала популярна в той час 
приказка: «За короля Саса їж, пий і попу-
скай паса». Отож не дивують теплі слова, 
якими з Авґустом ІІІ прощався письмен-
ник Єнджей Кітович: «Не мала Польща 
й  не матиме такого доброго, славного 
і щедрого короля».

Спостерігачі, міркування яких сяга-
ють далі, аніж межі власного фільварку, 
мали, однак, підстави для неспокою. Од-
нією з них була зміна способу функціо-
нування Речі Посполитої в європейській 
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політиці. За панування Авґуста ІІІ вона 
не провадила активних дій на політич-
ній сцені континенту. У європейській 
політичній системі відбувалися дина-
мічні зміни співвідношення сил, завдя-
ки війнам, в яких часто суперниками 
ставали дотеперішні союзники. Велика 
польсько-литовська держава була в ній 
анклавом, в якому увага зверталася на 
власні, внутрішні справи. З огляду на не-
бажання шляхти втручатися в політичні 
суперечки на континенті, Річ Посполита 
зберігала нейтралітет у війнах, які прова-
дили її сусіди. Попри це, чужим військам 
доводилося порушувати її кордони, на-
кладати на її мешканців контрибуції чи 
силою залучати їх до своїх лав. Випадки 
подібних зловживань, хоч і мали розго-
лос, не послаблювали відчуття безпеки, 
що панувало серед більшості шляхти. 

І  не схиляли до зміцнення оборонного 
потенціалу держави. Значну популяр-
ність у той час мала думка, що збільшен-
ня сили сусідніх країн не є загрозою для 
Речі Посполитої, якщо лише вона сама не 
спровокує їх на ворожі дії. Вважалося, 
що в утриманні великої буферної держа-
ви між собою зацікавлені Австрія, Прус-
сія і Росія. Зменшення її території вело б 
до надмірного посилення одного з  су-
перників, отож мусило б наштовхнутися 
на опір інших. Гарантією безпеки Речі 

Луї де Сільвестр, Портрет короля Авґуста ІІІ у польському 
вбранні; 1737 р.

Саксонський період 
Кризу шляхетської держави, яка ви-

разно виявилася за панування володарів 
з династії Веттінів, спочатку зауважили 
нечисленні спостерігачі. Значна частина 
шляхти запам’ятала ці роки як період стабі-
лізації, достатку і споживання – у тому числі 
в  дослівному значенні цього слова. Сфера 
політики не була вільною від нього – як зга-
дував Єнджей Кітович: «Панове й заможна 
шляхта частувалися на сеймиках поштиво 
стравами добірними й трунками добрими, 
найбільше вином угорським [...]. Дрібна 
шляхта не пхалася поміж панів, мала свої 
окремі столи по різних господах, а влітку по 
судах і подвір’ях під наметами, де їх протя-
гом сеймику годували й поїли [...]. Страви 
для дрібної шляхти були невибагливими, 
переважно м’ясо: волове, свиняче, бараня-
че, без ліку курей, гусей, індиків пекли й ва-
рили з перцем, на солоно й на кисло, аби 
краще до трунків посилювало жагу. Уранці 
давали раз горілки, другий і третій, ставили 
на стіл кілька буханців хліба, кілька брил 
масла і кілька печень, покраяних в зрази 
[...]. З рештою ненажерства їх стримували, 
аби могли втриматися при глузді і сили до 
сеймикової роботи, на котру їх [...] провади-
ли навчених, що мають підтримувати або 

чому мають перешкоджати».
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Посполитої мала б бути, отож, її слаб-
кість і незаангажованість в європейські 
конфлікти. 

На позицію Польщі в європейській 
політиці впливала також її внутрішня 
ситуація. В ладі держави не здійснено 
жодних змін, однак, політична система 
шляхетської демократії функціонувала 
значно гірше, ніж у попереднє століття. 
Красномовним прикладом цього була по-
мітна для кожного криза найважливішої 
політичної інституції держави – шля-
хетського парламенту. За панування ос-
таннього з Веттінів від початку до кінця 
вдалося довести засідання лише одного 
сейму, а зірвано було кільканадцять. Це 
унеможливлювало не лише здійснення 
пропонованої частиною політичних дія-
чів у сфері фінансів, освіти чи військової 
справи, а навіть ефективне управління 
державою. Її інституції стали ареною су-
перництва кільканадцяти могутніх маг-
натських родів, які ділили між собою по-
сади і впливи, укладали більше чи менше 
тривкі союзи, а часом зверталися по про-
текцію до могутніх сусідів Речі Посполи-
тої. Двори в Берліні, Петербурзі й Відні, 
звісно, охоче втручалися в ці суперечки 
блоків, підтримуючи таким чином ви-
гідний для себе стан постійного розладу 
держави.

На думку багатьох істориків, по-
чинаючи з другої половини ХVІІ ст., 
шляхетська демократія перетворилася 
на магнатську олігархію. Цій еволюції 
сприяло також падіння політичного 
значення середньозаможної шляхти. 
Позиції, які на політичній сцені займа-
ла ця частина шляхетського стану, що 

в  минулому була противагою для ве-
ликих родів можновладців, були по-
слаблені втратами, яких вона зазнала 
внаслідок воєн, що протягом років спу-
стошували величезні простори Речі По-
сполитої. Вони обмежували можливості 
дій середньої шляхти як самостійної по-
літичної сили, що збільшило вплив ве-
ликих магнатських родів на армію дріб-
ної шляхти, що часто не мала жодного 
майна – шляхетської «голоти». У полі-
тичній системі, в  якій кожен шляхтич 
мав певні політичні права, використан-
ня голосів убогих, які шукали джерел 
утримання у шляхетських «братів», було 
для магнатів вигідним і легкодоступним 
інструментом політичної гри. Це дозво-
ляло їм реалізовувати власні інтереси 
й перемагати конкурентів на сеймиках, 
у трибуналах чи виховувати слухняних 
собі послів на сейми. 

Криза механізму здійснення влади 
в Речі Посполитій не означала фактичної 
ліквідації держави. Її основні функції, 
завдяки існуванню шляхетського само-
врядування, реалізовувалися на рівні 
повіту. До певної міри це пояснює ди-
вовижну для багатьох нащадків відразу 
шляхти до спроб впорядкувати засідан-
ня сейму чи зміцнити вищі щаблі інсти-
туцій держави. Скептичне ставлення 
до змін випливало також із задовільної 
господарської ситуації країни, призвича-
єність до вирішень, що вважалися гаран-
тією шляхетської вільності, але й браком 
альтернативи для клієнтальної системи, 
в якій магнати виконували функцію па-
тронів, які не лише керували публічною 
активністю шляхетських клієнтів, але 
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й гарантували їм безпеку й опіку – фі-
нансову підтримку, службу на власних 
дворах, оренду маєтків, протекцію при 
виборах на посади у шляхетському са-
моврядуванні і т.п. Обстоювання дав-
нього ладу, що трактувався як спадщина 
мудрих предків, можна пояснити також 
задоволенням шляхти з політичної сис-
теми, яка під певними оглядами набли-
жалася до нинішніх уявлень на тему «де-
шевої держави» – порівняно з сусідніми 

монархіями розмір публічних обтяжень, 
що накладалися на громадянина в Речі 
Посполитій був невеликим. У результаті 
держава не мала розгалуженої, сучасної 
адміністрації й численної армії. В ситуа-
ції, коли панувало переконання про від-
сутність зовнішньої загрози, всі можли-
ві невигоди, пов’язані з цим, здавалися, 
однак, не надмірною ціною за усунення 
небезпеки з боку королівського абсолю-
тизму. 

Зиґмунт Фоґель, Вид Бібліотеки Залуських

2 «Розумовий переворот»

З плином часу переконання, що «Поль-
ща стоїть на неладі» і зростання могут-
ності сусідніх держав починали, однак, 
викликати неспокій частини політичної 
еліти Речі Посполитої. Її вимоги, що охо-
плювали, серед іншого, удосконалення 

уряду й ліквідацію принципу liberum veto, 
що паралізував функціонування сейму, 
знайшли відображення у  праці піара 
Шимона Конарського O  skutecznym rad 
sposobie (Про дієвий спосіб рад), опублі-
кованій під кінець панування Авґуста ІІІ. 
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Поступовому зростанню популярності 
реформаторських гасел сприяв інтелек-
туальний фермент, що наростав у другій 
половині ХVІІІ ст., пов’язаний із чимраз 
ширшим припливом на польські землі 

ідей і гасел Просвітництва. Видатний іс-
торик Владислав Смоленський окреслив 
його іменем «розумового перевороту», 
який запровадив до публічного життя 
Речі Посполитої нові ідеї й моделі по-
ведінки. У сеймиках, трибуналах і на 
сеймах з’явилися представники нової ге-
нерації магнатів і шляхти, захоплені єв-
ропейською політичною думкою і куль-
турою Просвітництва. У  поколінь їхніх 
дідів і  батьків уявлення про світ фор-
мувалися під впливом сарматизму. Ця 
специфічна культурна й інтелектуальна 
формація польської шляхти стверджу-
вала в політичній ментальності шляхти 
скептицизм щодо зарубіжних ідей і сус-
пільно-правових взірців та переконання 
в досконалості успадкованого від пред-
ків ладу й необхідності оберігання шля-
хетських вільностей від королівського 
абсолютизму. Представники «просвіт-
ницьких» генерацій піддавали сумнівові 
значну частину принципів і вартостей, 
що випливали з  цього. У прокламова-
ній ними критиці польської політичної 

Бібліотека Залуських
Одним із виявів нового інтелектуального перевороту були ініціативи в галузі освіти й куль-

тури. 1773 р. реформу шкільництва і нагляд над нею довірили Комісії національної освіти, яку 
вважають першим в Європі міністерством освіти. Фінансову основу діяльності КНО мало склас-
ти надання фондів з майна ордену єзуїтів, скасованого папою. Знаковою подією в галузі куль-
тури й освіти стало заснування магнатами – братами Анджеєм і Юзефом Залуськими – однієї 
з перших в Європі публічних бібліотек. Багатими збірками могла пишатися також Бібліотека 
короля Станіслава Авґуста з близько 20 тис. томів. Історія обох бібліотек символічно відображає 
долю Речі Посполитої. Після поразки повстання Косцюшка збірки Залуських були вивезені до 
Петербурга, де вони небавом стали основою Імператорської публічної бібліотеки. Лише частину 
цієї книгозбірні повернули Польщі у 1921–1934 рр. Бібліотеку короля після розпаду держави 
придбав відомий освітянський діяч Тадеуш Чацький, який передав її створеному ним Креме-
нецькому ліцеєві. Після поразки Листопадового повстання, цей польський освітній осередок на 
теренах, загарбаних Росією, було ліквідовано за наказом Миколи І. Бібліотечні збірки передали 

Київському університетові.

Титульний аркуш щоденника Великого сейму
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дійсності і  звичаїв часто лунав відтінок 
космополітичної погорди щодо сармат-
ської інтелектуальної й культурної про-
вінційності. Щойно на схилі вісімдесятих 
років ХVІІІ ст. у їхній політичній програ-
мі з’явився взірець «просвіченого сар-
мата», який черпав те, що найкраще як 
із традицій предків, так і з європейської 
культури. Символічна суперечка між 
прихильниками вусів і  кунтуша з  при-
хильниками фрака й перуки закінчила-
ся компромісом – багато прихильників 
французької культури поголили голови 
й  одягнули кунтуші, не перестаючи, од-
нак, читати Монтеск’є і Руссо.

Реалізація програми вдосконален-
ня виконавчої влади й посилення армії 
вимагала запровадження правно-кон-
ституційних змін і нових податків. Вирі-
шальне слово в цьому належало сеймові. 
В ситуації, коли голос одного посла міг 
спричинитися до зриву засідань, було 
майже очевидно, що шляхетські тради-
ціоналісти зможуть заблокувати будь-яку 
спробу внести поважні зміни в конститу-
цію держави. Тому спроби виправити Річ 
Посполиту слід було починати з обме-
ження застосування liberum veto чи його 
скасування й заміни засадою ухвалення 
рішення у сеймі більшістю голосів.

3 Спроби реформ і опір проти них
Політична кон’юнктура видавалася 

сприятливою для планів реформаторів, 
які знайшли підтримку в потужного маг-
натського гуртка, так званої Родини, яка 
зібрала представників родів Чарторись-
ких і Понятовських. На російський трон 
вступила Катерина ІІ, яку в молодості 
єднав палкий роман із належним до «Ро-
дини» Станіславом Понятовським. Після 
смерті Авґуста ІІІ вона вирішила підтри-
мати його кандидатуру на елекції 1764 р. 
Вирішальну роль зіграли не сентименти, 
а бажання зміцнити російські впливи 
в Речі Посполитій. Вибори нового коро-
ля відбулися без особливих ускладнень. 
Опір політичних опонентів Понятов-
ського допомогла подолати присутність 
російських військ неподалік елекційного 
поля. Вкотре підтвердилося, що Річ По-
сполита не є суверенною країною. По-
при це, керівники «Родини» могли бути 

задоволені. Інтелігентність, старанна 
освіта й реформаторські симпатії нового 
короля у поєднанні з його невеликим, як 
уважали, ступенем політичної самостій-
ності, давали надію на добру співпрацю 
володаря з його політичними ментора-
ми з метою здійснення необхідних кон-
ституційних реформ. Першим сигналом 
цього здавалося прийняття конвокацій-
ним сеймом постанови про засаду ухва-
лення рішень з фінансових питань біль-
шістю голосів. 

Однак перші роки панування Ста-
ніслава Авґуста довели, що спроби змін 
наткнуться на значний опір не лише маг-
натів і шляхти. Проти них виступала та-
кож Катерина ІІ. Схожу позицію займав 
прусський володар Фрідріх ІІ. Володарі 
сусідніх держав були зацікавлені в утри-
манні в Речі Посполитій порядків, які 
продовжували слабкість держави. Через 
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кілька років після коронації імператриця 
вміло загострила конфлікт навколо по-
стулатів, висунутих іновірною шляхтою. 
Створена останньою за підтримки імпе-
ратриці конфедерація і тиск російської 

дипломатії схилили сейм до повернення 
іновірцям усіх політичних прав. Взамін 
Катерина ІІ урочисто гарантувала не-
змінність основоположних прав Речі 
Посполитої, тобто liberum veto, вільної 
елекції і права шляхти відмовляти в по-
слухові королю. 

Російська гарантія засад, що вважа-
лися фундаментом шляхетської віль-
ності, задовольнила частину традиціо-
налістської шляхти. Безцеремонність 
російських дій – брутальне подолання 
сеймової опозиції, вивезення кількох 
послів і сенаторів у глиб Росії, врешті – 
сам факт поступок щодо іновірців під 
впливом зовнішнього тиску викликали 
обурення навіть тих, котрі з задоволен-
ням сприйняли посилення основопо-
ложних прав Речі Посполитої. 1768 р. 
в Барі на Поділлі противники короля 
організували конфедерацію під гаслами 
порятунку «Вітчизни, віри й вільності, 
націо нальних прав і свобод, що хилять-
ся до занепаду». Конфедерати виступали 

Література й політика в добу Просвітництва 
Політична й ідеологічна боротьба між прихильниками ідеї європейського Просвітництва 

й  захисниками рідної традиції точилася також і на ниві літератури. Важливі політичні події 
коментували не лише на сторінках свіжо видаваних брошур чи відкритих листів, але і в одах, 
байках і сатирі. Справжній вибух цієї принагідної творчості трапився під час засідань Чотири-
літнього сейму. Одним із найвідоміших творів, що виникли в цей час, була політична комедія 
Юліана Урсина Нємцевича Повернення посла, в якій автор протиставив гасла, виголошувані па-
тріотичними прихильниками реформ позиції їхніх опонентів – шляхетських традиціоналістів, 
які вважали, що «найкраще так є, як було раніше». Критика Нємцевичем противників реформ 
трималася в руслі м’якої загалом сатири. Однак деякі сутички, що трапилися на ниві літератури, 
були значно гострішими: «Блазню! Чи ж не в вільнім краю живу, блазню, / Щоби тобі правду 
казати не могти виразно? / [...] Лише тобі можна, блазню, з блазнів плем’я / Нарікать на Бога 
і короля лаять, зраджувать свою землю?! [...] / Скоро такий тобі, блазню, надгробок напишу: «Як 
жив, так вмираю; як крав, так вишу», – писав прихильник партії реформ Францишек Заблоць-
кий у вірші, адресованому каштелянові Яцкові Єзєрському, якого вважали зрадником і який 

погрожував карою авторам анонімних сатиричних творів.

Марчелло Бачареллі, Портрет Станіслава Авґуста Поня-
товського з клепсидрою; 1793 р.
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Останній король Польщі
Станіслав Авґуст Понятовський (1732–1798) завдяки своїй ерудиції, зацікавленню мис-

тецтвом і літературою, зарубіжним подорожам у молоді роки підтримував близькі контакти 
з багатьма відомими діячами європейського Просвітництва. Він був найвидатнішим у Речі По-
сполитій меценатом митців, вкладав величезні кошти у власну колекцію творів мистецтва, бі-
бліотеку, на оздоблення королівських резиденцій у Королівському замку в Варшаві чи в підвар-
шавському палаці в Лазєнках. Сучасники відзначали турботу короля про справи шкільництва 
й освіти. Значно більше дискусій викликала його політична позиція. Шляхетські консерватори 
критикували його любов до західних «новинок» і деклароване бажання реформувати лад Речі 
Посполитої. Радикальні реформатори вважали його людиною слабкого характеру й володарем, 
надто піддатливим щодо Росії. Нечисленні віддані прихильники короля уважали його полі-
тичним реалістом, який уміє використовувати будь-яку нагоду для здійснення навіть дрібних 
конституційних реформ, діє обережно й уміє роками вичікувати шансу, пов’язаного зі зміною 
політичної кон’юнктури в Європі. Така можливість з’явилася 1788 р., коли Росія, зайнята війною 
з Туреччиною, була не в змозі цілковито контролювати ситуацію в Речі Посполитій, в якій почав 

засідання сейм, названий згодом Великим. 

Теофіль Мєльцажевич, Уманська різня
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як захисники католицької релігії й віль-
ностей, що опинилися під загрозою че-
рез королівський абсолютизм і зовнішнє 
насильство. Нащадкам у наступні деся-
тиліття важко було однозначно оцінити 
значення Барської конфедерації. Від-
значали безумовний патріотизм, рішу-
че протиставлення російській домінації 
і  прагнення повернути суверенність, 
якими керувалися її учасники. «Ніколи 
з королями не підемо на угоду, / Ніколи 
під насильством не зігнемо шиї», – писав 

у своїй Пісні барських конфедератів один 
із трьох найвидатніших польських по-
етів-романтиків Юліуш Словацький. 
Критичні оцінки найчастіше стосували-
ся політичної ментальності барців. Кон-
федерат із ринґрафом на грудях і шаблею 
в руці, ворожий до спроб реформування 
країни, до ідей, що пливуть з заходу чи 
іновірців, яких він вважав єретиками 
й знаряддям чужих впливів, був втілен-
ням кошмару просвічених реформаторів 
та їхніх ідейних спадкоємців.

Барська конфедерація і Коліївщина
Партизанська війна, яку конфедерати вели з російськими військами, на кілька років зану-

рила значні частини країни в стан хаосу. На Правобережній Україні влітку 1768 р. його поси-
лила т.зв. Коліївщина, черговий у XVIII ст. збройний виступ гайдамаків, козаків і селян проти 
польської шляхти, католицького й уніатського духовенства та євреїв. Найтрагічнішим епізодом 
серед багатьох жорсткостей, які супроводжували захоплення повстанцями подальших місце-
востей, була різня в Умані. У її ході загинуло, за різними оцінками, від кількох до 20 тис. євреїв 
і поляків. Коліївщину, яка загрожувала також суспільному ладові в Російській імперії, придуши-
ли російські війська, що воювали проти конфедератів, спільно з польськими частинами, вірни-

ми Станіславові Авґустові. 

4 Перший поділ
Незалежно від бажань конфедератів 

результати їхньої діяльності виявилися 
для країни трагічними. На кілька років 
значні терени Речі Посполитої занури-
лись у хаос, викликаний партизанською 
війною, що велася проти військ короля 
й російських сил, які їх підтримували. 
Підтримка, яку конфедератам надавали 
Франція і Туреччина, виявилася недо-
статньою й не дозволила конфедератам 
здійснювати широкомасштабні воєнні 
дії. 1772 р. боротьба доходила до кінця. 
Однак хаос, що панував у Речі Посполи-
тій, дав Росії, Австрії і Пруссії вигідний 

претекст для того, щоб відкраяти пер-
ші окрайці «королівського калача». Для 
вжитку європейської думки, двори 
в Берліні, Петербурзі й Відні витягли ар-
гументи з сивої давнини, переконуючи, 
що здійснюють не поділ, а «повернення» 
земель, буцімто захоплених польськими 
володарями ще в середньовіччі. Усвідом-
лення, що поділ є, по-суті, актом грубого 
насильства, мабуть, не полишало й самих 
володарів – імператриця Марія-Терезія 
плакала, ставлячи свій підпис на тракта-
ті. Її опір, зламаний міністрами й сином, 
Йосифом ІІ, випливав з переконання, що 
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її держава збільшилася «без міркувань, 
чи цей зиск був порядним, чи ні». Вона 
вважала також, що акт поділу порушив 
принцип рівноваги, на якій будувався 
європейський status quo. «Плакала, але 
підписала», – цинічно прокоментував 

це Фрідріх ІІ. «Підписала, але принаймні 
плакала», – захищав імператрицю у май-
бутньому її біограф. 

Видимість законності територіаль-
них претензій держав-загарбників і са-
мих трактатів поділу мало посилювати 

Карта 12. Три поділи Польщі 1772, 1793, 1795 рр.

Внаслідок поділів Пруссія отримала територію площею 141 400 км2 з населенням близько 
2,6 млн. Австрія в силу двох трактатів поділу набула 128 900 км2 і близько 4,2 млн. населен-

ня. Частка Росії склала 463 200 км2 і понад 5,5 млн. населення. З огляду на територіальні набутки 
й кількість захопленого населення, Російську імперію довго вважали найбільшим бенефіціан-
том поділів. Цю думку зміцнювало переконання, що падіння Речі Посполитої дозволило Росії 
виразно посунути сферу впливів у західному напрямку. Наступний крок на шляху цього поши-
рення стався 1815 р., коли Олександр І здобув владу в Польському Королівстві, створеному на 
Віденському конгресі. Значну вигоду отримала й Пруссія, яка захопила добре розвинуті госпо-
дарсько й важливі для торгівлі терени, які дозволили об’єднати Бранденбург і Східну Пруссію. 
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затвердження їх сеймом, в якому пере-
важали вибрані під тиском військ Кате-
рини ІІ противники короля й «Родини». 
Внаслідок першого поділу Річ Посполи-
та втратила близько 30% своєї території 
і 37% населення. 

Порівняно з розмірами лиха хіба 
що скромною втіхою для короля й при-
хильників реформ могла стати згода 

Катерини ІІ на призначення згаданим 
сеймом Невпинної ради, що поліпшу-
вала виконавчу владу, й Комісії націо-
нальної освіти, діяльність якої в галузі 
шкільництва мала справити значний 
вплив на запровадження новітніх засад 
і навчальних програм, що функціону-
вали на польських землях ще довгі роки 
після поділів.

5 Великий сейм

Поділ, здійснений сусідами, й нездат-
ність Речі Посполитої чинити їм опір 
стали величезним потрясінням для її 
громадян. Він підважив також популярне 
раніше твердження, що слабкість держа-
ви є гарантією її зовнішньої безпеки. До 
значної частини шляхти й еліти міщан-
ства чимраз сильніше доходило гасло 
реформ в ім’я порятунку суверенності 
держави й непорушності території. До 
початку реформ закликали численні по-
літичні видання, брошури, сатири й вір-
ші, значною мірою інспіровані королів-
ським оточенням. Станіслав Авґуст був 
прихильником обережної, але послідов-
ної модернізації держави. Протягом на-
ступних років вдалося досягнути чимало 
в цій галузі: ліквідовано внутрішні мита, 
збільшено прибутки скарбниці, впрова-
джено урядові міри й ваги, розбудовано 
мережу шляхів і каналів, засновано ма-
нуфактури. Дрібні кроки на шляху до 
сучасності не могли замінити поважних 
реформ ладу. Але король не міг собі уя-
вити, що їх можна здійснити без згоди 
Катерини ІІ, а вона послідовно проводила 

політику, скеровану на втримання сво-
го протекторату над слабкою Річчю По-
сполитою. Підтримуючи по черзі короля 
або його противників, вона не збиралася 
апробувати реформи, які могли б змен-
шити її вплив на польські справи. Пози-
цію короля, ненависного шляхетським 
консерваторам, у державі додатково по-
слаблював його конфлікт з дотеперішні-
ми союзниками з кола «Родини». 

Вихід з тупика з’явився щойно під кі-
нець вісімдесятих років XVIII ст. Політич-
на ситуація в Європі, зокрема суперечки 
між Росією і Пруссією, російсько-турець-
ка й російсько-шведська війни збільши-
ли поле маневру дипломатичного коро-
ля. Спочатку він намагався отримати 
згоду на здійснення конституційних ре-
форм взамін за пропозицію військового 
союзу з Росією проти Туреччини. Оскіль-
ки імператриця не виявила зацікавлен-
ня, ініціативу перехопили прихильники 
реформ, порізнені з королем. Складна 
ситуація Росії вселяла в  них переконан-
ня, що можливе здійснення реформ без 
згоди Катерини ІІ. Підтримку для своїх 
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планів вони знайшли у володаря Пруссії 
Фрідріха Вільгельма ІІ, який сподівався 
зменшити таким чином російські впливи 
в Польщі чи довести до її нового поділу. 
Форумом, на якому відбулася сутичка 
між прихильниками конституційних 
змін і їхніми противниками, що покли-
калися на Катерину ІІ, як «найсвітлішого 
гаранта» основоположних прав, стали 
засідання сейму, названого згодом Вели-
ким чи Чотирилітнім (1788–1792). Успі-
хом першої групи, яку небавом назвали 
«патріотичним угрупованням», було ска-
сування liberum veto, що дозволяло ух-
валювати рішення більшістю голосів. Їм 
вдалося також прийняти на сеймі ухвалу 

про оборонний союз, запропонований 
Речі Посполитій королем Пруссії. Опір 
Станіслава Авґуста, який слушно вва-
жав, що в Петербурзі цей союз вважати-
муть відхиленням російського протекто-
рату, подолала надана Пруссією гарантія 
непорушності території Речі Посполитої. 

У цій ситуації стало можливим нала-
годити співпрацю в сеймі між королем 
і патріотичним угрупованням. Завдяки 
цьому вдалося – попри опір прихильни-
ків Росії і противників реформ – провести 
через Палату послів кілька визначальних 
для держави законів, що стосувалися, 
м.ін., податку з шляхетських і духовних 
маєтків і збільшення армії до 100 тис. воя-
ків. Революційне, і не лише в реаліях Речі 
Посполитої, значення мало порушення 
на засіданнях сейму питання розширен-
ня прав міщан. На думку багатьох спо-
стерігачів це пов’язувало події в Польщі 
з ситуацією у Франції, в якій третій стан, 
який доти був нічим, зажадав, відповідно 
до відомої політичної брошури, «бути чи-
мось». Кульмінацією спільних дій короля 
і патріотичного угруповання було 3 трав-
ня 1791 р. Того дня сейм ухвалив «Уря-
довий закон». Його преамбула містила 
credo просвічених прихильників реформ, 
які «вільні від ганебної сили чужих на-
казів, цінуючи дорожче, ніж життя, ніж 
особисте щастя – політичну екзистенцію, 
зовнішню незалежність і внутрішню віль-
ність народу», зазначали, що «доля всіх 
нас від обґрунтування і вдосконалення на-
ціональної конституції єдино залежить» 
і що слід «скористатися з пори, в якій пе-
ребуває Європа і з того швидкоплинного 
моменту, який нас самих собі повернув». 

Перша сторінка закону про міста від 18 квітня 1791 р.
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Друга у світі й перша в Європі, кон-
ституція ліквідовувала вільну елекцію, 
liberum veto й інші основні права, гаран-
товані Катериною ІІ. Сейм залишався 
найважливішою політичною інституцією 
держави, зміцнювалася виконавча вла-
да й позиції короля, запроваджувалася 
спадковість трону. Право участі в сейми-
ках відібрали у безземельної шляхти, яку 
вважали знаряддям у руках магнатських 
партій. Натомість визнали громадянські 
й політичні права заможного міщанства. 
Селянам хоч і не надали особистої свобо-
ди, однак, відповідно до ідей поміркова-
ної течії Просвітництва, на них пошири-
ли «опіку права й крайового уряду». 

Ухвалення Конституції 3-го травня 
вимагало подолання опору шляхетських 
консерваторів, але справжні труднощі ще 
чекали попереду. Катерина ІІ, як офіцій-
на гарантка ладу, що утверджував права 
шляхти за рахунок слабкості держави, 
не збиралася бездіяльно спостерігати за 

Великий сейм – «Закон про міста»
Важливими елементами програми виправлення Речі Посполитої, сформованої під час засі-

дань Великого сейму Речі Посполитої, були поліпшення оборонності й ситуації міст і міщанства. 
Прийнята сеймом ухвала про організацію стотисячної армії мала посилити безпеку держави. 
Натомість увагу депутатів на постулати, висунуті міщанами, звернула демонстрація, організо-
вана президентом Варшави Яном Декертом. 2 грудня 1789 р. вулицями столиці пройшов марш 
представників 141 королівського міста. Його учасники «повдягалися в чорний одяг, попричі-
пляли до боків шаблі і шпаги» й вирушили до Замку, де передали королеві прохання про роз-
ширення прав міщан, м.ін., про представництво стану в сеймі, можливість набувати земські 
маєтки, заборону заарештовувати міщан без вироку суду, можливість вислуги в офіцерські 
чини у війську й призначення на державні посади і т.п. Ця демонстрація викликала немале вра-
ження в столиці. «Чорне вбрання і зброя при поясі справили подвійне враження на депутатів 
сейму: одні тлумачили ці постаті як знак пошани [...]. Інші [...] чорний колір сприйняли як обра-
зу, за потаємну якусь погрозу Речі Посполитій i фатальними наслідками від міського стану, якби 
їхні вимоги не були виконані», – згадував свідок цих подій. Якими б не були справжні бажання 
організаторів «чорної процесії», їхні дії увінчалися успіхом. Більшість висунутих ними вимог 

була виконана в законі про міста, який згодом став частиною Конституції 3-го травня. 

Титульний аркуш Конституції 3-го травня (Урядового за-
кону)
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реформами, завдяки яким Річ Посполита 
мала шанс стати сучасною, суверенною 
країною. Закінчення воєн зі Швецією 
й  Туреччиною дало імператриці більшу 
свободу дій. Використовуючи опір тра-
диціоналістів, переконаних, що рефор-
ми Великого сейму зазіхають на «права 
предків» і нищать Річ Посполиту, вона 
почала збройну інтервенцію. Російська 
армія, яка вступила до Речі Посполитої 
у травні 1792 р., формально підтримува-
ла конфедерацію, створену в Торговиці 
противниками Конституції 3-го травня.

Річ Посполита не була достатньо під-
готована до війни. Відповідно до ухвали 
сейму кількість війська в Литві й Короні 
мала збільшитися, але декларованих ста 
тисяч вояків не вдалося набрати. Забра-
кло часу, грошей, а може й енергії в діях. 
«Сто тисяч війська стало. Богу слава! 
/ Оце вже Польщі буде у Європі слава / 
Сто тисяч війська стало. Солдати й офі-
цери. / Богу слава! Та де ж вони? Ну де? 

Хіба що на папері», – дратувався автор 
одного з численних сатиричних віршів, 
що ширилися в той час. Майже стоти-
сячній російській армії польська сторона 
могла протиставити лише близько со-
рока тисяч вояків. Підвела Пруссія, яка 
попри укладений оборонний союз, від-
мовилася надати допомогу. Польська ар-
мія відступала, чинячи затятий спротив. 
Попри кілька вдалих битв, які мали рад-
ше символічне, ніж стратегічне значення, 
Станіслав Авґуст визнав, що не можна 
стримати маршу росіян у глиб країни. 
У цій ситуації єдиним шансом врятувати 
хоча  б частину реформ здавалося вико-
нання вимог Катерини ІІ. Отож король, 
підтриманий частиною радників, прий-
няв рішення про припинення воєнних 
дій і приєднання до Торговицької конфе-
дерації. 

Програна війна 1792 р. увійшла до 
колективної пам’яті поляків як важли-
вий елемент традиції опору проти чужої 

Конституція 3-го травня
Прийняття сеймом конституції супроводжував патріотичний ентузіазм, та водночас і на-

пруга й острах опору з боку противників реформ. Під час засідань вони спромоглися на кілька 
демонстрацій, але впливу на перебіг подій не мали. Відновлення сесії сейму після святкової 
перерви спеціально прискорили, щоб унеможливити прибуття на неї частини опонентів, які 
роз’їхалися по домівках. Замок оточував кордон війська, яким командував племінник коро-
ля, кн. Юзеф Понятовський, і натовпи міщан, яких вивели на вулиці начебто співробітники 
одного з чільних прихильників реформ – підканцлера Гуґо Коллонтая, званого «польським 
Робесп’єром». Балкон сейму заповнила публіка, серед якої лунали патріотичні вигуки на честь 
конституції. Після кількох годин засідань один із послів, що висловлювався за неї, закликав 
короля, щоб той «найпершим на прийняття її склав громадянську присягу. Негайно залунав за-
гальний вигук згоди, а вся палата, мовби сповнена одним духом, рушила до трону, прохаючи 
короля виконати присягу. [...] Тоді негайно закликав король дати йому читати присягу й далі 
серед глибокої тиші сказав: „Присягаю Богові й не жалкуватиму про це”. За якусь мить на чолі 
послів рушив до кафедри серед натовпу ентузіастів: Вигук, від центру Старого міста початий, 
лунав Краківським передмістям [...] розходився і зникав у довгих, забитих людом вулицях», – 

згадував свідок цих подій.
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сили. Одним із її символів став також за-
проваджений у цей час королем військо-
вий хрест Virtuti Militari, донині найвища 
в Польщі відзнака за мужність на полі 
бою. Все це залишилося гарною спадщи-
ною для нащадків. Безпосередні наслід-
ки поразки були болісними. Всупереч 
сподіванням торговичан, Катерина  ІІ, 
хоч і  не допустила до детронізації Ста-
ніслава Авґуста, однак Конституція 3-го 
травня і  встановлені нею органи влади 
були ліквідовані. Всупереч виразній де-
кларації в акті поділу 1772 р. про відмо-
ву Австрії, Пруссії і Росії від подальших 
територіальних претензій щодо Речі По-
сполитої, у січні 1793 р. був укладений 
наступний трактат, цього разу без участі 
Австрії, зайнятої війною з революційною 

Францією. Після другого поділу Річ По-
сполита стала малою державою, цілком 
залежною від Росії.

Станіслав Щенсни Потоцький

Ян Пйотр Норблін, Страта зрадників під час повстання у Варшаві 1794 р.
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Король і керівники патріотичного 
угруповання, частина яких опинилася 
в еміграції, мусили вирішити дилему – об
межитися кроками для утримання хоча 
б частини реформ і чекати вигідної для 
Польщі політичної кон’юнктури чи зва
житися на ризик боротьби. Всупереч по
зиції Станіслава Авґуста – на думку одних 
надто боязкого, а інших мудрого реаліста 
– у 1794 р. настрої в країні й сподівання 
на допомогу з боку революційної Фран
ції схилили найрішучішу частину патріо
тів до початку повстання. Його очолив 
герой війни за незалежність Сполучених 

Штатів Тадеуш Косцюшко, який, склада
ючи в  Кракові присягу, пообіцяв боро
тися в ім’я «захисту цілісності кордонів, 
повернення самовладності народу й об
стоювання загальної свободи». Інсурек
ція (повстання), що тривала вісім місяців, 
збагатила патріотичну традицію опору 
проти загарбників багатьма прикладами 
патріотичного запалу й перемог, які ще раз 
довели, що москалі і пруссаки не є непере
можними. Події на полях битв також пока
зали, що коси в руках селяндобровольців, 
які прийшли на заклик Косцюшка, у бою 
можуть бути, як співалося в пізнішій пісні, 

Торговиця
Конституцію 3-го травня схвалили місцеві сеймики. Однак вона мала значну групу против-

ників, що складалася з частини амбітних магнатів, котрі побоювалися, що запроваджені зміни 
обмежать їхні політичні впливи, а також частини шляхти, прив’язаної до давніх конституційних 
засад. Вони переконували, що ухвалений сеймом закон про реформу держави нищить доско-
налий лад Речі Посполитої, що забезпечує свободу. Натомість запроваджує абсолютизм під ви-
глядом конституційної монархії. Вони підкреслювали, що її ухвалення було актом безправ’я, 
здійсненим з порушенням обов’язкових у сеймі процедур. На такі думки невдоволених посила-
лася конфедерація, організована 14 травня 1792 р. Її ініціатори, «бачачи, що вже для нас немає 
Речі Посполитої», а сейм силою «владу королів розширив, річ посполиту на монархію змінив», 
конфедерувалися «проти спадковості трону, проти збільшення влади королів, проти відірвання 
й найменшої частинки країни [...], проти Конституції 3-го травня, що на монархію річ посполиту 
змінює». Акт її створення оголосили в містечку Торговиця, розташованому на кордоні з Росією, 
в момент вступу армії імператриці в межі Речі Посполитої. Насправді його підготувала рані-
ше група магнатів, що перебували в Петербурзі. Торговицькі діячі, йдучи вслід за російськими 
військами, що займали країну, створювали на захоплених теренах воєводські структури кон-
федерації, усуваючи законну владу. Основною метою дій конфедератів була ліквідація реформ 
Великого сейму й детронізація короля, якого вони вважали зрадником. Частину торговичан 
складали політичні традиціоналісти, очевидно не позбавлені патріотичних почуттів – більшість 
із них гаряче протестувала проти здійсненого Пруссією і Росією чергового поділу Польщі. Для 
сучасників і нащадків більше значення, однак, мали дії керівників конфедерації і їхні наслідки. 

З цих міркувань слово «торговиця» стало для багатьох поколінь поляків синонімом зради. 

6  Косцюшківська інсурекція та падіння держави
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«кращими, ніж короткі московські пала
ші». Це запровадило до сфери політичних 
уявлень радикального крила польського 
незалежницького руху переконання, що 
дієва боротьба за незалежність вимагає 
пробудження патріотичного духу серед 
селянських мас. З подій інсурекції можна 
було, однак, зробити різні висновки. По
міркованих патріотів жахала діяльність 
групи польських якобінців, радикалізм 
їхніх гасел і їхній вплив на маси убогого 
міщанства. Самосуди над особами, звину
ваченими в зраді, які з ініціативи якобін
ців сталися у Варшаві, одні сприйняли як 

хороший приклад народної справедли
вості, інші – як гідний осуду акт терору, 
скопійованого з найгірших взірців фран
цузької революції. Жах людей, котрі як 
неяк були патріотами, нескладно зрозу
міти – врешті, не щодня в Польщі вішали 
єпископів, гетьманів і аристократів. Саме 
з часів інсурекції Косцюшка розпочався 
поділ усього польського незалежницького 
руху, помітний протягом усього XIX ст., на 
радикалів, що мріяли повернути незалеж
ність «з народом і для народу», та помірко
ваних, які воліли бачити селянина з косою 
радше на жнивах, аніж на полі битви. 

Францишек Смуґлевич, Присяга Косцюшка на Ринку в Кракові 24 березня 1794 р.
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Тадеуш Косцюшко (1746–1817) походив із середньої шляхти. Закінчив Лицарську школу, 
створену Станіславом Авґустом для формування сучасної еліти офіцерів і урядовців. 1776 р. 

прибув до Північної Америки й завербувався полковником до американської армії, що воюва-
ла за незалежність Сполучених Штатів. У наступні місяці реалізував плани багатьох фортифіка-
цій, найбільше значення з яких мали укріплення фортеці Вест-Пойнт, яка на думку Джорджа 
Вашингтона, була «найважливішою фортецею Америки». Після переможного закінчення вій-
ни за незалежність Сполучених Штатів 13 жовтня його підвищили до генерала й прийняли до 
членів Товариства цинцинатів, що об’єднувало видатних учасників Американської революції 
на чолі з Вашингтоном. 
1784 р. Косцюшко повернувся до Польщі. Але служити у польському військові почав лише 
1789 р., коли Великий сейм ухвалив утворення стотисячної армії. 1792 р. під командуванням 
кн. Юзефа Понятовського взяв участь у війні з Росією. Став одним із перших кавалерів ордену 
Virtuti Militari. Після приєднання короля до Торговицької конфедерації й розпорядження вла-
ди про припинення воєнних дій, він один із перших разом із кн. Юзефом Понятовським подав 
у відставку зі служби. Патріотичний жест командувача, що доводив його вірність Конституції 
3-го травня й заслуги Косцюшка під час війни за незалежність Сполучених Штатів спричинилися 
до того, що багато земляків уважали його національним героєм. 
У грудні 1792 р. генерал покинув країну. Протягом наступних місяців він брав участь у підго-
товці планованого в Польщі повстання. Після його вибуху навесні 1794 р. він зайняв посаду 
Начальника Збройних сил. Він володів усією повнотою влади, зосереджуючи у своїх руках 
компетенції головного воєнначальника інсурекційної армії та керівника цивільних інститу-
цій повстання. Керуючи ним, він намагався зберігати політичну поміркованість. Також його 
дії скеровувалися на залучення до повстання селян. Виданий ним Поланецький універсал 
(7 травня) зменшував відробіток ними панщини, надавав їм можливість покидати село й за-
безпечував опіку з боку уряду. Та водночас Косцюшко утримався від звільнення селян, не 
бажаючи відштовхнути від участі в інсурекції шляхту, що була основною політичною силою 
в країні. 
Війна точилася зі змінним успіхом. 4 квітня у битві під Рацлавіцами він розбив російські сили, 
що діяли в околицях Кракова. Після перших успіхів зазнав поразки в битві з об’єднаними си-
лами росіян під Щекоцинами (6 червня). 10 жовтня у битві під Мацейовицами також зазнав 
поразки. Поранений, він потрапив у полон, був вивезений у Петербург і ув’язнений у Петропав-
лівській фортеці. Звільнений 1796 р. після смерті Катерини II її наступником Павлом І, виїхав до 
Сполучених Штатів. 1798 р. повернувся до Франції. Хоча не брав безпосередньої участі в полі-
тичній діяльності, але для багатьох земляків він залишився моральним авторитетом. 1800 р. 
він анонімно опублікував політичну брошуру Чи поляки можуть здобути незалежність, в якій 
переконував, що в боротьбі за відродження власної держави слід спиратися передусім на влас-
ні сили, а остаточна перемога залежить від масової участі в майбутньому повстанні селянських 
мас, привернути яких на бік незалежності можна лише надаючи їм особисту свободу й пообі-
цявши звільнення від кріпацтва. Особливе місце в пам’яті поколінь поляків забезпечив йому 
особливий статус «героя двох континентів», якого однаково цінували як поляки, так і американ-
ці за незламний республіканізм, відданість ідеалам свободи й готовність захищати пригноблені 

народи й суспільні групи.
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Попри початкові перемоги польської 
сторони, запал повстанських військ ви
явився недостатнім порівняно з військо
вою перевагою Пруссії і Росії. Сподівана 
допомога з боку Франції, втягнутої у вій
ну з коаліцією противників революції, не 
надійшла. Кривавий штурм Суворовим 
Праги, лівобережної частини столиці, 
під час якого вбили тисячі її мешканців, 
спричинився до капітуляції Варшави. За 
кільканадцять днів рештки повстанської 

армії склали зброю. Керівники повстан
ня опинилися в російському полоні або 
покинули країну. 1795 р. черговий раунд 
російськопрусськоавстрійських перего
ворів закінчився третім поділом Польщі. 
Станіслав Авґуст, король уже неіснуючої 
держави, зрікся корони, «заклинаючи Най
світлішу імператрицю, щоб вона материн
ську свою доброчинність на тих простерла, 
котрих королем були, і цей чин величі своєї 
душі великим своїм союзникам надала».

7 Хто винуватий?
Усі згадані події 1768–1794 рр. розгля

дали, шукаючи політичний, історіософ
ський і моральний сенс у падінні держа
ви. Але їх інтерпретація бувала різною. 
Відповіді на питання про причини ката
строфи з’явилися швидко. Одними з пер
ших їх дали противники реформ, часто, 
хоч і не завжди, пов’язані з Торговиць
кою конфедерацією, що шукала росій
ської протекції і звинувачувалась у зраді 
народу. Їхнє пояснення було простим: 
провину за поділи несуть прихильники 
реформ, які замахнулися на досконалий 
лад, успадкований від предків, і викли
кали гнів Катерини ІІ, відкидаючи нада
ні нею гарантії «основоположних прав». 
Таке ж однозначне пояснення висували 
в той же час ідейні противники торго
вичан – причиною падіння Польщі була 
лиха воля нечисленних, але впливових 
«виродків», зрадників, які стали знаряд
дям у руках чужих дворів. «Із уст до уст 
ім’я ваше лунатиме / Огидне для поляка, 
його кожен проклинатиме. / Обриднете 
черні, що за вами бігла, / Проклинать не 

втомиться й будучність відлегла», – про
рокував прихильникам Росії, ув’язнений 
австрійцями провідник якобінців Гуґо 
Коллонтай. На думку патріотів вина тор
говичан полягала в гальмуванні реформ, 
скерованих на зміцнення держави, й на
данні Катерині ІІ вигідного претексту 
для інтервенції. Але їхні дії не спричи
нилися б до таких фатальних наслідків, 
якби не агресивна й груба політика су
сідніх держав, що прагнули збільшити 
власну територію. Думки щодо ступеня 
їхньої провини були різними. Засуджу
вали Росію, яка жорстко реалізовувала 
політику втримання Польщі в стані по
літичної анархії й брутально придушу
вала всі спроби повернути незалежність. 
Але багато сучасників, також і зпосеред 
торговичан, висували свої звинувачення 
передовсім на адресу Пруссії – віролом
ного союзника з часів Великого сейму. 
Через роки до такої оцінки схилилися 
багато істориків, які вказували, що поді
ли в принципі були шедевром політики 
Берліна. При невеликому військовому 
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втручанні Пруссія здобула найбільшу 
серед загарбників користь, захопив-
ши найбільш заселені, найрозвиненіші 
в господарському плані терени, до того ж 
найважливіші зі стратегічної точки зору. 
Пам’ять про макіавеллівську політику 

Пруссії і брутальні дії Росії з метою зміц-
нення домінування під час Барської 
конфедерації, війни 1792  р. й інсурекції 
сформувала у свідомості поляків об-
рази варварських росіян і жорстоких 
пруссаків. Посилені подіями наступних 

Finis Poloniae! (Кінець Польщі!), Косцюшко в неволі
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десятиліть, Другої світової війни й кому-
нізму, ці уявлення, в не дуже зміненому 
вигляді функціонували в  політичному 
житті поляків іще в ХХ ст. До певної 
міри вони існують і досі. Дещо лагідніше 
оцінювали позицію Австрії. На це впли-
нули не сльози Марії-Терезії, а неучасть 
Габсбурзької монархії у другому поді-
лі Польщі (яка, зрештою, зовсім не ви-
пливала з особливих симпатій Відня до 
польських незалежницьких прагнень) і її 
нейтралітет щодо інсурекції Косцюшка. 
На подібних, незначних по-суті, обста-
винах у деяких колах існували сподіван-
ня на те, що Австрія порушить справу 
відновлення Польщі. 

Але провину за катастрофу поділів 
покладали не лише на зрадників і закор-
донних агресорів. Уже в кінці XVIII ст. 
в дискусіях про причини падіння держа-
ви, які вели кола, прихильні до реформ 
3-го  травня, з’явилося переконання, 
що відповідальність за це слід було б до 

певної міри покласти на весь шляхет-
ський стан. Пробудження шляхетських 
громадян і їхня згода на реформу країни 
сталися запізно, а швидкість реформа-
торських дій не дорівнювала сповненим 
запалу деклараціям. Це переконання, 
яке, зрештою, не виправдовувало торго-
вичан і  агресивних сусідів, здобуло чи-
малий відгук. В часи Варшавського Кня-
зівства, створеного Наполеоном 1807 р. 
на території, захопленій Пруссією, воно 
з’явилося не лише на картах поважних 
політичних розвідок, але й у художній 
літературі й сценічних творах навіть не 
надто високого рівня. Наприклад, у фі-
налі однієї з комічних опер 1812 р. образ 
Вітчизни звертався до розварених доне-
давна героїв: «Сумну правду почуймо ж. 
Не сила сусідів, / А наш безлад, незго-
да взаємна згубила, / Гордість сильних, 
свобода надмірна». В наступні десяти-
ліття ХІХ ст. тезу про «власні провини» 
розвиватимуть передусім прихильники 

Finis Poloniae
За кільканадцять днів після поразки під Мацейовицами одна з прусських газет у повідом-

ленні про перебіг битви, вмістила інформацію, що поранений Вождь, падаючи з коня (за іншою 
версією оточений козаками), начебто вигукнув: „Finis Poloniae!” (Кінець Польщі!). Цю інформа-
цію, подану прусським спостерігачем при російському штабі, незабаром передрукували інші 
прусські, німецькі й французькі газети. Функціонування цього переказу, не підтвердженого 
жодним з учасників битви, в європейському публіцистичному й літературному обігах поборю-
вали в подальші роки польські публіцисти, називаючи його «блюзнірством» щодо національної 
справи. Не викликає сумнівів, що поширення версії подій, за якою сам Вождь мав ствердити, 
що воєнна поразка інсурекції справді закінчує існування Польщі, відповідало потребам про-
паганди держав-загарбників. Але переконання, що падіння держави означає кінець існування 
польського народу, було характерним у цей час для багатьох поляків. Лише за кілька років після 
третього поділу вдалося подолати цей шок поділів. Найвідомішим прикладом нового уявлення 
про національну ситуацію спільноти стали слова Мазурка Домбровського 1797 р. – пісні Поль-
ських легіонів в Італії: «Іще Польща не померла, доки ми живемо, / Що чужинці в нас забрали, 

шаблею вернемо». 
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демократичного крила польського неза-
лежницького руху. Поєднуючи в своїх 
програмах боротьбу за повернення дер-
жави з постулатами суспільних і політич-
них реформ, демократи посилатимуться 
на сумний урок поділів і вказуватимуть, 
що саме егоїзм і недалекоглядність шлях-
ти, ворожої конституційним змінам 
і  визнанню прав міщан і  селян були го-
ловною причиною слабкості Речі По-
сполитої, а  в  підсумку – її падіння. Що 
цікаво, починаючи з  сімдесятих років 
ХІХ  ст., подібну оцінку причин поділів 
дало впливове в Галичині угруповання 
краківських консерваторів, т.зв. стан-
чиків. «Чому ж помер цей народ, народ, 
який зазнав таких чудових днів, краї 
такі великі, думки такі високі, душу таку 
шляхетну, місію таку значну?», – питав 
в одній зі своїх відомих публікацій ви-
датний представник цієї групи, історик 
Юзеф Шуйський. І відповідав: «Отож, 
гріхом цього народу [...], було гордуван-
ня урядом, нелад і погорда до ближнього, 
пригноблення люду». 

Насильство з боку сусідніх країн, 
зрада і «власні провини» довго були за-
довільною відповіддю на питання про 
причини поділів. Дискусії істориків, що 
точилися в ХІХ ст., не виходили, в прин-
ципі, поза так окреслене коло причин, 
хоча й збагатили його кількома новими 
тезами. Переконання в агресивній полі-
тиці сусідів, як головній причині падіння 
Польщі, доповнив, скажімо, аналіз взаєм-
них стосунків Берліна, Петербурга й Від-
ня у цей час, який доводив, що поділи 
прискорили чимраз гостріший конфлікт 
інтересів між трьома державами. Новою 

формою виразу старих ураз можна ви-
знати інтерпретування поділів як ефекту 
«споконвічного» конфлікту національ-
них інтересів поляків і росіян, а особли-
во поляків і німців. Теза про національ-
ний антагонізм, що веде до неухильного 
зіткнення суперечливих прагнень у сфе-
рі господарства, культури й  політики 
знаходила підтвердження в  національ-
ній ідеології, що зміцнювалася в другій 
половині ХІХ  ст. і була значною мірою 
дзеркальним відображенням думок, ви-
словлених на тему поділів німецькою 
історіографією. Щойно в ХХ ст. дискусії 
про причини падіння Польщі збагатили 
дослідження істориків, що враховували 

більше нюансів епохи після поділів. Се-
ред зовнішніх чинників, що впливали на 
той, а не інакший перебіг подій звертали 
увагу хоча б на порушення політичної 

Францишек Падеревський, Князь Юзеф Понятовський
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рівноваги на континенті, наслідки якої 
відчувалися і на його периферіях; пере-
важаючі тенденції в політичній системі 
Європі, які спричинялися до того, що 
великі й слабко централізовані держави 

стали об’єктом зазіхань сильних сусі-
дів; специфічний характер абсолютизму 
в  монархіях Центрально-Східної Євро-
пи, який схиляв їх до здійснення агресив-
них дій назовні.

Князь Юзеф Понятовський (1763–1813), племінник короля й керівник коронної армії, 
що боролася з російською інтервенцією 1792 р. Був сином польського магната й австрійської 

аристократки. Молодість провів у Відні. З Габсбурзькою монархією пов’язані також початки 
його військової кар’єри. А до лав польської армії він потрапив лише 1788 р., після збільшення 
її чисельності сеймом. На заклик короля він прибув до країни і в званні генерала став коман-
диром однієї з дивізій. Під час кампанії виявив себе як відважний і рішучий командир. Піс-
ля перемоги, яку він здобув під Зеленцами, Станіслав Авґуст запровадив існуючий досі орден 
Virtuti Militari. Князь став його першим кавалером. Попри відчуття, які виявляв до нього король, 
який опікувався ним від дитинства, князь разом із багатьма офіцерами демонстративно по-
дав у відставку після того, як володар приєднався до Торговиці. Відмовився також виконати 
прохання Станіслава Авґуста, котрий під тиском торговицької влади й росіян домагався, щоб 
він припинив з’являтися на публіці в одязі, прикрашеному орденом Virtuti Militari. Після ви-
буху інсурекції, Понятовський зголосився до її керівника, свого давнього підлеглого, Тадеуша 
Косцюшка, виявляючи бажання служити як простий доброволець. Після поразки повстання 
князь оселився в столиці, не брав участі в незалежницькій діяльності й провадив шокуючий 
для частини громадської думки спосіб життя аристократичного гульвіси. З моменту вступу 
військ Наполеона до прусської займанщини восени 1806 р., після коротких сумнівів, перейшов 
на його сторону. З 1807 р. виконував обов’язки військового міністра Варшавського Князівства 
й командувача польської армії. 1809  р. в битві під Рашином вчинив активний опір австрій-
ським військам, що займали князівство, а далі очолив переможний похід польського війська 
в Галичину. Після закінчення війни князь, якого колись уважали легковажним гульвісою, став 
національним героєм: «На доброму коні добрий вершник, несхитної мужності, високої честі, 
гарний поставою, вус чорний, шапка набакир, був ідеалом польського вождя. Якби на краю 
пекла гукнув: за мною, діти! В пекло скочили б за ним», – згадував один з його підлеглих. Під 
час походу Наполеона на Москву 1812 р. командував складеним з поляків V Корпусом Великої 
армії. Після поразки імператора відмовився стати на бік прихильників Олександра І, визнаючи 
такі дії суперечними з військовою честю й позбавленими достатніх гарантій з боку царя. Разом 
із своїм корпусом приєднався до Наполеона, який воював у Саксонії. На полі битви під Лейп-
цигом єдиним з чужинців був призначений фельдмаршалом Франції. Загинув в останній день 
битви, відмовившись капітулювати перед силами антинаполеонівської коаліції. Національною 
легендою стали слова, начебто сказані князем перед смертю: «Бог довірив мені честь поляків 

і лише йому я її віддам». 



152

«К
ор

ол
ів

сь
ки

й 
ка

ла
ч»

Наслідки поділів торкалися кіль-
кох сфер колективного життя поляків. 
Втрата власної держави напередодні 
епохи, коли в Європі почали з’являтися 
й  зміцнюватися новітні форми націо-
нальної свідомості, на 123 роки визначи-
ла характер польської політичної думки, 
а також програм і дій окремих об’єднань 
і  угруповань. Принципову роль віді-
грало в них переконання, що основною 
метою діяльності поляків є повернення 
власної держави. Але шляхи до її реа-
лізації могли бути різними. Вирішен-
ня, що обіцяло швидкі результати, хоча 
водночас тягло за собою ризик жертв 
і  руйнувань, обстоювали прихильники 
збройної боротьби за незалежність. Де-
хто, як польські прихильники Наполеона 
в 1806–1815 рр., розраховували в ній не 
лише на власні сили, але й на сприятли-
ву політичну ситуацію в Європі (хоча б 
наростаючий конфлікт між великими 
державами) й підтримку приязної сили 
ззовні. Створення французьким імпера-
тором 1807 р. Варшавського Князівства, 
збільшеного через два роки частиною Га-
личини, доводило, що подібні розрахун-
ки не обов’язково мусять відноситися до 
сфери політичних мрій. Прагматичне, 
хоч і  не позбавлене симпатії, ставлення 
Наполеона до польської справи могло, 
однак, знеохотити до пошуків чужої про-
текції для польської справи. Йдучи за за-
кликом скептичного щодо французького 
імператора Косцюшка, багато польських 
незалежницьких діячів вважали, що слід 

зосередитися на приготуванні великого 
національного повстання з масовим за-
лученням селян, котрі приєднаються до 
боротьби в ім’я національних свобод, але 
також рівних політичних прав і звільнен-
ня. Дії в цьому напрямі провадили кон-
спіраційні організації, пов’язані з  угру-
пованнями, створеними польськими 
політичними емігрантами після поразки 
Листопадового повстання (1831) у Фран-
ції, Бельгії й Великій Британії. Суперечки 
про методи діяльності, політичні цілі бо-
ротьби (незалежність чи також суспільні 
реформи?) чи вибір моменту її початку 
виявлялися в різній формі у всіх поль-
ських національних повстаннях ХІХ ст.: 
1830–1831, 1846, 1848, 1863–1864 рр.

Порівняно незначний вплив на по-
літичні позиції поляків у ХІХ ст.. мали 
лоялістичні концепції, що проголошува-
ли потребу зречення з незалежницьких 
прагнень в ім’я політичного реалізму. 
Послідовні прихильники цієї політич-
ної течії були нечисленні, а їхній вплив 
додатково обмежувало ставлення еліт 
влади держав-загарбників до польської 
справи. Правлячі кола в Берліні й Петер-
бурзі не висували щодо поляків жодних 
пропозицій політичних поступок взамін 
за їхню лояльність. Виняток станови-
ла лише Галичина, що мала автономію 
з  1867 р. Невипадково в австрійській 
займанщині значним впливом користу-
валося середовище консерваторів, які го-
стро критикували групи, відповідальні за 
поразки наступних повстань і пов’язані 

8 Наслідки поділів
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з  цим страти, знищення й репресії. Пе-
реконання в необхідності нових спроб 
збройної боротьби за всяку ціну вони 
вважали злочинною безвідповідальні-
стю, стверджуючи, що як liberum veto 
спричинилося до падіння Речі Посполи-
тої, так liberum conspiro (право на змову) 
губить польський народ. Замість криваво 
придушуваних повстань консерватори 

пропонували мурашину працю над під-
несенням політичної свідомості й зміц-
ненням внутрішньої сили народу: «Ста-
ти вільним – це стати здатним створити 
уряд і здійснити реорганізацію суспіль-
ства», – стверджував Шуйський.

Програма консерваторів покликалася 
на відомий уже раніше тип дій, скеро-
ваних на відновлення власної держави, 

Артур Ґроттґер, Перехід через кордон
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ся повстанському рухові, й часто трак-
тувався як його доповнення. Його здій-
снювали представники різних середовищ 
– аристократії, поміщиків, міщан чи ду-
ховенства – активні в галузі освіти, куль-
тури чи господарства. Ці ініціативи були 
скеровані на організацію національно-
го життя, попри брак власної держави, 
і зміцнення національної ідентичності, 
загроженої, на думку багатьох, діями 
державного апарату загарбників. Вони, 
зокрема, охоплювали розвиток поль-
ського шкільництва й науки, літератури 
й мистецтва, а також фінансові й органі-
заційні заходи, які в принципі творили 
основи економічної конкуренції поляків 
з загарбниками – скажімо, підтримка 
польських фабрик, землеробства й тор-
гівлі. Визнання господарських питань 
елементом боротьби за незалежність та 
існування народу – також один із наслід-
ків поділів. Подібно було з польською 
культурою ХІХ ст. Значна частина явищ, 
що відбувались у ній – хоча б творчість 
письменників, поетів чи художників – 
стосувалася проблем відсутності власної 
держави й прагнення до її повернення. 

Серед далекосяжних наслідків поді-
лів найчастіше згадують їхній вплив на 
диференціацію економічного розвитку 
польських земель. Кордони, що ділили їх 
понад століття, після 1918 р. утруднюва-
ли господарську інтеграцію земель ІІ Речі 
Посполитої. Деякі з наслідків цього поді-
лу помітні донині, хоча б у вигляді форми 
й густоти залізничних шляхів у Польщі. 
Поділи спричинилися також до запіз-
нення цивілізаційного розвитку поль-
ських земель. ХІХ ст. – доба динамічного 
розвитку науки, винаходів, промислової 
революції – було під цим оглядом для по-
ляків втраченим століттям. На це певною 
мірою вплинула політика загарбників 
– зокрема щодо обмеження розвитку на-
уки й доступу до освіти, переслідування 
польської вищої освіти. Так само важли-
вою, хоч і трудною для об’єктивної оцін-
ки, здається концентрація значної части-
ни колективної енергії на питаннях, не 
пов’язаних з великим модернізаційним 
процесом, що відбувався у другій полови-
ні ХІХ ст. Як гірко зауважували ліберальні 
публіцисти, котрі в сімдесяті й вісімдеся-
ті роки ХІХ ст. проголошували першість 
дій на користь освіти й господарства над 

Liberum conspiro
Краківські консерватори, звані станчиками від опублікованого ними відомого політично-

го памфлету Тека Станчика, не відмовлялися від незалежності. В оголошеній ними програмі 
основну роль відігравало переконання, що поляки, замість братися за ризик самостійної – і са-
мотньої – боротьби за повернення власної держави, повинні чекати сприятливої для них між-
народної кон’юнктури. Тим часом вони повинні будувати сучасний політичний клас, розвивати 
державний інстинкт, зміцнювати моральні й господарські фундаменти національного життя. 
Конспіративну діяльність і пов’язані з нею спроби збройної боротьби вони вважали згубними 
для справи незалежності й майбутнього народу: «Облудо, що гадаєш, буцімто досить вигнати 
неприятелів, що досить організувати змовку чи ще одну, щоб бути вільним і незалежним, по-

кинь землю нашу [...], бо приносиш лише поразку», – стверджував Юзеф Шуйський.
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збройною боротьбою. Трудно очікувати 
швидкого цивілізаційного поступу наро-
ду, в якому більше солдатів, ніж підпри-
ємців. Його гальмували також, так само 
складні для окреслення, але очевидні для 
спостерігачів, втрати в інтелектуальному 
потенціалі – після наступного невдалого 
повстання тисячі молодих людей, зна-
чний відсоток серед яких становили та-
лановиті й освічені представники інтелі-
генції, потрапляли засланцями на Сибір 
чи мусили втікати на еміграцію. Симво-
лічними в  цьому плані є приклади Іґна-
ція Домейка, члена студентської змови 
у  Вільні, а потім учасника Листопадово-
го повстання, та Ернеста Маліновського, 
який юнаком покинув країну разом з ро-
диною, якій загрожували репресії з боку 
царської влади. Перший з них здобув 
славу як геолог і творець вищого шкіль-
ництва в Чилі, другий – як будівничий 
залізниці в Андах.

Шукаючи слідів впливу поділів на су-
часних поляків, деякі соціологи спостері-
гають різниці ментальності, сформовані 
внаслідок багатолітнього функціонуван-
ня під владою трьох загарбників. Ці спо-
стереження, як видається, підтверджу-
ють поширені уявлення про познанську 
працьовитість і солідність, сформовані 
під впливом німецької культури; пошире-
ному в Кракові замилуванню до ієрархії 
і титулів, що сягає часів автономії Гали-
чини, котра уможливила полякам кар’єру 
вищими урядовцями Австро-Угорської 
монархії; схильність мешканців давнього 
російського поділу до опору щодо будь- 
-якої влади й піддання сумнівові рішень, 
які вона видає. 

Це тези на пограниччі стереотипу 
й  анекдоту. Залишаючись у сфері полі-
тичної ментальності й колективних уяв-
лень, слід, однак, визнати, що досвід епо-
хи поділів, без сумніву, надовго окреслив 
характер польського патріотизму. Вираз-
но сформоване вже в часи Барської кон-
федерації переконання, що його мірою 
є готовність до жертви «з крові, життя 
і майна», надалі є сильним попри змі-
ни ментальності, звичаїв і політичного 
контексту, що відбувалися протягом по-
над двохсот років. Спадщиною поділів, 
вплив якої посилили події «четвертого 
поділу Польщі» 1939 р., слід також визна-
ти глибоко закорінене переконання про 
необхідність організації держави на базі 
сильного, ефективного й забезпеченого 
широкими компетенціями державного 
апарату. Ще під час кампанії, що супро-
воджувала президентські вибори 2010 р. 
один з кандидатів виразно заявив, що 
«Польща або буде сильною державою, 
або її не буде зовсім». Здобутий ним ре-
зультат вказує, що не всі виборці визнали 
подібне міркування анахронізмом, що не 
пасує до політичних реалій. 

Включення в межі своїх кордонів зе-
мель, належних до Речі Посполитої, не 
залишилося також без наслідків для вну-
трішньої ситуації в Австрії, Пруссії і Росії. 
Тадеуш Цегельський і Лукаш Кондзєля, 
які розглянули це питання (Rozbiory Pol-
ski 1772–1793–1795, Варшава 1990) під-
креслювали, що у випадку Габсбурзької 
монархії це посилило конфлікти націо-
нального характеру, які її ослаблювали, 
і вплинуло на відхід від централістичної 
концепції держави на користь автономії. 
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У Пруссії внаслідок поділів посилився 
політичний вплив верстви консерватив-
них великих землевласників, ворожих 
модернізації. Натомість Росія протягом 
усього ХІХ ст. мусила долати проблеми, 
пов’язані з необхідністю втримувати вла-
ду над схильними до бунту польськими 
підданими царя, придушувати наступні 
повстання й витрачати кошти на немож-
ливий для реалізації проект русифіка-
ції поляків. Попри тимчасові вигоди, як 
твердять автори, «в дальшій перспективі 

Розділ 4. Про що слід розмовляти
•  Розклад інституцій вільної елекції став у XVІІІ ст. одним з суттєвих чинників постійної кризи суверенності 

Речі Посполитої. Елекції королів створювали щораз більші можливості для втручання у внутрішні справи 
Польщі. В другій половині XVІІІ ст. Річ Посполита стала залежною майже виключно від Росії, але зовсім не Ро-
сія була ініціаторкою поділів Польщі. Варто зважити роль трьох сусідів Речі Посполитої в наступних поділах 
Польщі, в першу чергу Пруссії. 

•  Саксонський період позначився кризою публічного життя в Речі Посполитій, що виявилася в занепаді гро-
мадянських почуттів, розкладі загального сейму, кризі королівської влади й міністерських урядів, корупції 
державних урядовців, узалежненню судочинства від магнатів, слабкості війська і дипломатії чи, врешті, 
зростанні ролі магнатських державок. Слід пам’ятати, що саксонські часи – це не лише період дезінтеграції 
Речі Посполитої, але й водночас початки Просвітництва в Польщі й виникнення реформаторських прагнень. 
Це добрий приклад відродження в занепаді. 

•  Росія у XVІІІ ст. була зацікавлена в утриманні протекторату над Польщею. Тим дивнішим видається рішення 
Катерини ІІ про надання трону Станіславові Авґустові Понятовському, який репрезентував реформаторську 
течію «Родини». Цей володар, зберігаючи майже протягом усього свого панування проросійську орієнтацію, 
величезною мірою форсував програму, звернену проти російських інтересів у Польщі. Слід зауважити, що 
російська політика в Польщі фактично зазнала фіаско, оскільки цариці не вдалося, без допомоги Пруссії 
і Австрії, зберегти свої впливи в Речі Посполитій. 

•  Варто розмовляти про специфіку польського Просвітництва. У Польщі, на відміну від інших західних країн, 
воно стало інтелектуальною течією, що слугувала порятункові державного існування. Особливу роль у по-
ширенні просвітницьких гасел і формуванні реформаторських програм відіграло духовенство. Це ще одна 
специфічна риса польського Просвітництва. 

поділи Польщі виявилися помилковим 
кроком». Менш чутливі до модернізацій-
них, цивілізаційних і гуманітарних аргу-
ментів прихильники імперської політики 
мабуть знайшли б докази, що свідчили 
про господарські, стратегічні, демогра-
фічні чи престижні позитиви, спричине-
ні поділами Польщі. Однак залишімося 
при оптимістичній думці, що «королів-
ський калач», хоч і смачний, виявився не 
таким корисним, як припускали монар-
хи, що ним поділилися.
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•  У польських історіографії і публіцистиці досі не втихають суперечки щодо ролі останнього короля – Станісла-
ва Авґуста Понятовського. Сторони суперечки погоджуються, що його панування, незалежно від неухильної 
політичної катастрофи Речі Посполитої, було періодом значного розвитку польської культури. Королівське 
меценатство над інтелектуальним і культурним життям Речі Посполитої захисники короля розглядали як 
цивілізаційну акцію. Варто розмовляти про панування цього володаря і здійснені в цей час реформи як про 
один з перших модернізаційних кроків на землях Речі Посполитої. Культурний доробок станіславівської 
доби виявився міцним фундаментом, на якому могла розвиватися польська культура в період національної 
неволі. 

•  Не можна оминути в наших міркуваннях тексту Конституції 3-го травня 1791 р. У Польщі ми пишаємося тим, 
що це другий, після американського (1787), основний закон у світі, і що польська конституція випередила на 
європейському континенті перший основний закон революційної Франції (вересень 1791). Записи Конститу-
ції 3-го травня формувалися з думкою про збереження вільності, цілісності й незалежності Речі Посполитої 
та про реформу держави. Варто поміркувати, чому гасла рівності і братерства не могли здобути в тодішній 
ситуації прихильників.

•  Чи поділи Польщі були успіхом держав-загарбників? Яку ціну довелося цим державам платити за втримання 
своїх впливів на здобутих теренах Речі Посполитої? Поділ польських земель, здійснений 1795 р., виявився 
неостаточним. Наполеон І серйозно порушив цей порядок, створюючи Варшавське Князівство (1807, 1809), 
а Віденський конгрес 1815 р. вніс суттєві зміни кордонів держав-загарбників на польських землях. Помір-
куймо, хто із загарбників вийшов переможцем з цієї зміни кордонів 1815 р. і з чого випливала його тодішня 
міжнародна позиція. 

•  У 1806–1813 рр. у Польщі переважила профранцузька орієнтація. Проросійська програма князя Адама 
Єжи Чарториського не знаходила прихильників. Створене Наполеоном Варшавське Князівство відігравало 
важливу роль як частина наполеонівської системи в Європі. Однак імператор французів ніколи не опинився 
одночасно в стані війни з трьома загарбниками Польщі. Варто поміркувати, наскільки байдужість Наполео-
на до вирішення справи відродження Польщі до поділів вплинула на його поразку в Росії. 

•  Річ Посполита Обох Народів ніколи не реалізувала власної ідеї імперії. Можна навіть ствердити, що вона 
ніколи й не сформулювала такої ідеї. Сусідні держави: Російська імперія, монархія Габсбургів і Королівство 
Пруссії реалізували власні імперські ідеї. Поділи (1772, 1793, 1795) перетворили землі давньої Речі Поспо-
литої на квазі-колоніальний простір двох антагоністичних імперіалізмів – російського і габсбурзького. 
Прусський імперіалізм модернізувався у ХІХ ст., змагаючись з Великою Британією і Францією. Російська 
імперія, яка в кінцевому підсумкові охопила своїм пануванням 3/4 земель Речі Посполитої Обох Народів, не 
репрезентувала рис британського імперіалізму, і навіть прусського. Отож варто поміркувати, чи російська 
присутність на землях давньої Речі Посполитої цивілізаційно підносила, чи деградувала ці терени?




