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Що таке «модернізація»?

«Модернізація» – поняття широко
вживане, хоча не зовсім зрозуміле. Німецький соціолог Макс Вебер (1864–
1920), чудовий знавець проблем цивілізаційного розвитку, уважав, що в країнах
Західної Європи відбуваються процеси
«відчаровування світу». В суспільствах
Заходу, – писав Вебер, – віддавна поступово знижується схильність до магічного
мислення, натомість зростають прояви
раціональної позиції. Ці зміни значно
прискорились у ХІХ ст., а головними інституціями, навколо яких відбувалася
раціоналізація суспільного життя, стали
капіталістичне підприємництво й державна бюрократія.
Суттю капіталістичного підприємництва була діяльність відповідно
з засадами економічного розрахунку
і виробниче використання нових досягнень техніки. З кінця XVІІІ ст., спочатку
у Великій Британії, далі в інших країнах, технічний прогрес почав ставати
підставою значно швидшого, ніж доти,
господарського зростання. Підприємці, прагнучи досягнути максимального
зиску, застосовували нові методи виробництва. У господарстві чимраз більшу
роль відігравали машини, а поширення
машинної продукції означало перелом
в історії людства – безпрецедентне збільшення продуктивних можливостей. Таким чином господарське використання технічних інновацій започаткувало
один із найважливіших модернізаційних процесів.
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Іншим таким процесом було формування бюрократичних систем. Бюрократія, – підкреслював Вебер, – це основа
функціонування сучасної держави: урядові кроки підпорядковані приписам
права, установи провадять писемну
документацію своєї праці, чиновники мусять мати точно окреслене коло
обов’язків, відповідну кваліфікацію й отримують винагороду усталеним чином.
Забюрократизована, професійна адміністрація розростається і справляє чимраз
більший вплив на людське життя.
Від часів Вебера на тему модернізації
написано вже безліч праць. Не слабшають дискусії про «відчарування світу»,
механізми господарського зростання
чи значення бюрократизації. Концепції
Вебера не раз критикували, але здається, що його тези в основі витримали цю
критику. У ХІХ й ХХ ст. процеси раціоналізації суспільного життя прогресували
(що не мусило означати, що життя ставало кращим чи набирало більшого сенсу), а ці зміни найкраще були помітними
в господарстві й адміністрації та управлінні. Поняття «модернізації», відповідно до поглядів Вебера передбачає, що
раціоналізація охоплює більшу частину
або й цілість нашої екзистенції. Саме тут
виявляється згадана на початку неповна
зрозумілість. Відомо, що промисловість
і сільське господарство модернізуються,
те саме стосується державних інституцій, і що ці процеси справляють вплив
на умови людського життя й суспільні
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секуляризацію – це чи не найвідоміший
приклад складних для вирішення суперечок, які відбуваються навколо модернізаційної проблематики.
Обговорюючи питання модернізації
польських земель у ХІХ ст., звертатимемо
увагу передовсім на господарські й конституційно-правні зміни. Явища іншого характеру, складніші для окреслення
й такі, що викликають більші дискусії
серед дослідників, намагатимемося лише
зазначити.

Держава, право, політична культура: Варшавське
Князівство й Польське Королівство

Почнімо з конституційних питань.
У ХІХ ст. не було держави, яку поляки
могли б уважати «власною». Однак у цей
час існували держави, в яких польські
вищі верстви брали участь у здійсненні
влади. Про ці держави можна сказати,
що вони якоюсь мірою мали польський
характер.
Варшавське Князівство, створене
1807 р. Наполеоном І і захоплене 1813 р.
російськими військами, та Польське
Королівство, утворене 1815 р. в силу рішення царя Олександра І, це, формально
кажучи, окремі держави з власною конституцією, урядом, армією і польською
державною мовою. Як Князівство, так
і Королівство не були суверенними –
перше було сателітом наполеонівської
Франції, друге залишалося чітко підпорядкованим Російській імперії. В обох
випадках залежність від могутнього
протектора була гарантована правно:

у Князівстві спеціальні права представника французького уряду уможливлювали йому нагляд над місцевою владою;
конституція Королівства проголошувала
тривке об’єднання з Росією через особу
монарха. На практиці підпорядкованість
імперіям була ще виразнішою, ніж це
могло випливати з формальних усталень.
Князівством, а згодом Королівством керували, однак, представники польських
вищих верств, передусім поміщицтва.
Брак суверенності став проблемою для
деяких мешканців цих держав, – більше в Королівстві, ніж у Князівстві, – але
члени польського «політичного класу»
могли брати участь у публічному житті
і впливати на те, що відбувається в країні. Це мало велике значення для перебігу
модернізаційних процесів.
У давній Речі Посполитій сформувалася цікава політична культура: шляхта
вважалася співгосподарями чи навіть
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структури. Однак не розроблена теорія,
яка б задовільним чином пояснювала
обсяг і механізми цього впливу. Незрозуміло, наскільки модернізації підлягають
література й мистецтво і чи поняття, яке
ми зараз розглядаємо, взагалі може застосовуватися до літературної чи художньої творчості. Ми знаємо, що індустріалізація впливає на ментальність і звичаї,
однак не знаємо, де проходять межі цього впливу. Чи модернізація означає послаблення релігійності? Дискусія про
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співвласниками держави, розвинула інституції станового самоврядування, виробила в собі специфічне громадянське
відчуття й навики політичної активності.
З багатьох оглядів це була вартісна культура, однак з плином часу все більше виявлялися її слабкі сторони. Однією з них
була відсутність інтересу до розбудови
державного апарату. Шляхта побоювалася зміцнення королівської влади, а розвиток адміністративних структур міг
сприяти такому зміцненню. В результаті
Річ Посполита мала слабко розбудовану,
а з плином часу все більш анахронічну
державну адміністрацію, в той час, коли
в більшості європейських країн уже починали формуватися зародки новітньої
бюрократії. Реформи, здійснені за панування Станіслава Авґуста Понятовського (1764–1795), вінцем яких була Конституція 3 травня 1791 р., модернізували лад
Речі Посполитої, але швидкий остаточний поділ держави знищив усі ці зусилля.
Щойно виникнення Варшавського
Князівства зумовило, що на польських
землях з’явилися справді модерні бюрократичні структури. Наполеон, створюючи по окраїнах своєї імперії держави-сателіти, дотримувався засади, що
вони повинні отримати устрій, якомога
подібніший до Франції. У випадку Князівства імператор зробив певні поступки
на користь місцевої конституційної
традиції, однак ці зміни були дрібними. Адміністрація була організована за
французьким взірцем: мала ієрархічну
структуру, була сильно централізована,
з поділом на відомства (створили п’ять
міністерств: внутрішніх справ, поліції,
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юстиції, прибутків і скарбу та військове).
Територія Князівства, як і Франція, була
поділена на департаменти, якими керували префекти; департаменти складалися
з повітів (тут використали польську назву), якими керували підпрефекти.
Новостворена адміністрація потребувала відповідно вишколених чиновників. Щоб приготувати такі кадри, у Варшаві 1808 р. заснували Школу права;
під час призначень на службові посади
обов’язковою була система екзаменів. Таким чином, виконання адміністративних
функцій здобувало фаховий і бюрократизований характер: воно пов’язувалося
з певними кваліфікаціями, обов’язками
й винагородою. В Речі Посполитій державними чиновниками як правило були
заможні міщани, які не мали спеціальної
підготовки, а виконання обов’язків вважали громадянською активністю (хоча
частенько отримували від цього значну
матеріальну користь). Вищі посади, щоправда, потрапляли поміщицькій еліті,
– Наполеон у цьому випадку визнав за
доцільне діяти згідно з польською традицією, – але нижчими чиновниками ставали люди, що походили з дрібної шляхти
й міщанства. Для них праця в установі,
що трактувалася як фах, найчастіше була
єдиним джерелом утримання.
Варшавське Князівство існувало коротко, але створене 1815 р. Польське
Королівство, хоча й підпорядковувалося Росії, в конституційному плані значною мірою було продовженням держави, покликаної до життя імператором
французів. Хоча у своїх рішеннях щодо
ладу Королівства Олександр І більшою
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Марчелло Бачареллі, Надання Наполеоном конституції Варшавському Князівству

мірою, ніж Наполеон покликався на традиції Речі Посполитої, він зберіг багато
що з конституційного ладу Князівства.
Важливим виявом цієї тяглості було
збереження в силі цивільного кодексу

Наполеона. Кодекс, оголошений у Франції 1804 р. й обов’язковий у Князівстві,
спирався на засади особистої свободи,
рівності перед правом і непорушності
приватної власності. Ця збірка законів,
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Конституція Варшавського Князівства
22 липня 1807 р. Наполеон підписав підготовану під своїм керівництвом конституцію Варшавського Князівства. Цей акт наслідував лад Франції, з невеликими поступками польським
традиціям. Князівство отримало двопалатний сейм, складений з сенату – до його складу входили єпископи, воєводи й каштеляни – та палати послів, членів якої обирала заможна шляхта,
чиншові селяни, купці, ремісники, військові й інтелігенція. Повнота виконавчої влади й законодавча ініціатива належали королеві. Монарх призначав міністрів, відповідальних перед ним,
виняткові компетенції в галузі закордонної політики (Князівство не отримало власної дипломатичної служби). Відповідно до конституції сейм повинен був збиратися кожні два роки й засідати протягом двох тижнів. До компетенцій сейму належали зміни цивільного й карного права,
монетної системи й податкового законодавства.

Палац Урядової комісії прибутків і скарбу (сьогодні Ратуша) у Варшаві

яка з часом отримала назву кодексу Наполеона, творила засади новітнього правного порядку.
Частина території давньої Речі Посполитої пройшла, таким чином, у наполеонівський період процес значної
конституційної модернізації – в умовах
підпорядкування Франції, але за участі
поляків, що керували Князівством. Виникнення Польського Королівства означало продовження ситуації, в якій польський істеблішмент керував державою,
підпорядкованою якійсь імперії. Такий
стан справ тривав до листопада 1830 р.,
коли у Варшаві вибухнуло повстання,
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яке незабаром спричинило війну між
Королівством і Російською імперією. Залежність від Росії викликала напруження
й конфлікти, які врешті спричинилися до
падіння системи польського управління
несуверенним державним утворенням.
Виявилося, що така система не могла
цілковито вдовольнити польську еліту
і чимраз виразніше суперечила патріотичним почуттям її частини, зокрема
молодих людей, не пов’язаних з урядовими колами. Однак вона створювала шанс
модернізації, яких не слід легковажити.
1816 р. був створений Варшавський
університет. Історія його виникнення

може символізувати, яким чином відбувалися модернізаційні процеси у Варшавському Князівстві й Польському
Королівстві. Влада Князівства усвідомлювала потребу формування висококваліфікованих спеціалістів, результатом
чого було заснування Школи права, яка
1811 р. була розширена й перейменована
на Школу права й адміністрації; так само
була створена 1809 р. Лікарська школа.
Обидва заклади мали академічний характер і могли виступати як зародок університету, про створення якого вже в той
час думали. Короткий період існування
Князівства і його бурхлива політична
історія, особливо війни, що відбувалися в цей час, спричинилися до того, що
цю ідею можна було реалізувати лише
в Королівстві. Така схема повторювалася в багатьох інших випадках: ініціатива
і перші фази реалізації – в наполеонівські
часи, наступні етапи діяльності – в добу
Королівства.
У владі Князівства, а в пізніші кілька
років в урядових колах Королівства переважали люди, виховані в реформаторській
атмосфері останніх років Речі Посполитої
й перейнялися просвітницькими ідеалами

тих років. На їхню думку, зміни, які принесла з собою експансія наполеонівської
Франції, були продовженням того, що намагалися здійснити, рятуючи від розпаду
Річ Посполиту. Реформатори здобули безумовні успіхи в галузі освіти: від початкового шкільництва, через середні школи й до
університетського рівня. Освіта розвивалася, а одним із результатів цього розвитку
було формування польської інтелігенції,
тобто верстви людей, які утримувалися
розумовою працею: чиновників, учителів,
лікарів, правників, журналістів, інженерів.
У передових цивілізаційно країнах Заходу
вони входили до міщанських середовищ,
на сході континенту, – де міщанство було
слабким, – творили окрему групу.
Посилення модернізаційних процесів викликало різноманітну, часто
суперечливу реакцію. Зміни, що відбувалися, мали своїх переконаних прихильників, які виступали за поступ
цивілізації, але викликали також побоювання і спротив. У Варшавському
Князівстві поміщики гостро критикували розростання адміністративних
структур, вбачаючи в бюрократії загрозу інтересам своєї верстви. Кодекс
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Новітній державний апарат
Влада Варшавського Князівства, прагнучи створити польські чиновницькі кадри, старалася
контролювати компетенції кандидатів на посади в державній адміністрації. 1808 р. було видано декрет про екзаменаційні комісії, завданням яких була перевірка кваліфікації майбутніх
чиновників. З 1810 р. всім призначенням мали передувати екзамени (виняток робили для
давніх чиновників Речі Посполитої і призначеним перед опублікуванням декрету). Коли 1811 р.
почала діяти Школа права й адміністрації, ухвалили постанову, що з 1817 р. під час екзаменів
вищого ступеня вимагатиметься посвідчення цієї школи. У Князівстві вищі посади належали,
в переважній більшості, заможним, матеріально незалежним поміщикам; натомість робота
в канцеляріях стала працею і часто єдиним утриманням для нижчих чиновників, які походили
з біднішої шляхти й міщанства.

Модернізація польських земель

Варшавський університет
Школа права й адміністрації та Лікарська школа, засновані у Варшаві в період Варшавського
Князівства, стали зародком університету, формально заснованого Олександром І 19 листопада
1816 р. Королівський університет діяв у Варшаві до осені 1831 р., коли його ліквідували після
поразки Листопадового повстання. Відновлений 1862 р. у формі Головної школи з польською
мовою викладання, 1869 р. він був перетворений на російськомовний Імператорський університет. Цей виш існував до виходу з Варшави російських військ 1915 р. Ще під час Першої світової
війни, за німецької окупації, у Варшаві створили польський університет. Від того часу Варшавський університет працює безперервно – під час Другої світової війни він діяв таємно – і нині
є найбільшим польським вишем та важливим науковим осередком.

Головне містечко Варшавського університету; сучасне фото

Наполеона запроваджував цивільні
шлюби й розлучення, проти чого виступала Католицька церква; духовенство
непокоїла також популярність масонства. Ще в Речі Посполитій зазначився
конфлікт між «чужинщиною» і «свійськістю» в галузі ментальності, звичаїв і політики. Падіння держави загострило ці конфлікти: тепер боялися, що
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переймання чужинецьких прикладів
може знівелювати своєрідність рідної
культури й завдати шкоди польській
ідентичності.
Світоглядні контроверсії, основою
яких було зіткнення «сучасності» з «традицією», не слабшали протягом усього
ХІХ ст. Як видається, вони були невід’ємним чинником модернізації.

Держави-загарбники, польські повстання,
органічна робота

Вибух Листопадового повстання
спричинився до того, що Польське Королівство здобуло суверенність, але
незабаром втратило її після програної
війни з Росією. У вересні 1831 р. російські війська захопили Варшаву. Після
перемоги цар Микола І, зберігаючи видимість окремішності Королівства, на
практиці ліквідував її. Він відмінив польську конституцію, замінивши її, виданим
1832 р. Органічним статутом; ліквідував сейм і армію. Відповідно до статуту Королівство мало зберегти частину
своїх інституцій, а з держави, зв’язаної
з Росією унією, перетворювалося на автономну провінцію імперії. У тридцяті
й сорокові роки цю автономію поступово обмежили. Закінчився період, в який
представники вищих польських верств
брали участь у здійсненні влади на частині території своєї давньої держави.
Після поразки Листопадового повстання
всі держави-загарбники безпосередньо
керували усіма землями Речі Посполитої
(винятком була лише невелика територія
Вільного міста Кракова, створеного 1815
й захопленого Австрією 1846).
Від першого поділу 1772 р. основною метою, яку Росія, Пруссія і Австрія
ставили перед собою в політиці щодо
захоплених теренів, було запевнення
собі цілковитої лояльності нових підданих. З огляду на силу польського «політичного класу» це виявилося складним
завданням. Тільки-но складалися сприятливі обставини, поляки прагнули до

відбудови власної держави, а після створення Варшавського Князівства багато
з них вважали, що союз із Наполеоном
уможливить відродження польської державності в попередніх кордонах. 1815 р.
Віденський конгрес у своїх політичних
постановах частково врахував політичні
аспірації спадкоємців Речі Посполитої,
визнаючи за ними право на власні, «національні» інституції. Вирішальну роль
при цьому зіграли амбіції Олександра І,
у планах якого важливе місце займало
Польське Королівство (Пруссія створила
Велике Познанське Князівство й надала
йому скромну автономію). Листопадове
повстання стало, однак, для держав-загарбників аргументом на користь тези,
що ефективний контроль над польськими землями може забезпечити лише
безпосереднє управління, без жодних
поступок місцевим елітам. Таке управління поєднувалося з запровадженням
російських, прусських чи австрійських
конституційно-суспільних взірців і прагненням до якомога тіснішого об’єднання
з рештою території кожної з держав.
З точки зору модернізаційних перспектив це мало негативні наслідки. Варшавське Князівство й Польське Королівство були державами з новітнім ладом,
адміністрованими польськими політиками, принаймні частина яких прагнула модернізувати країну. Володарі Росії, Пруссії
і Австрії, натомість, не були зацікавлені
в модернізації земель, мешканців яких
вважали політично нелояльними. Ця
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Детронізація Миколи І
20 червня 1815 р. у Варшаві урочисто проголосили створення Польського Королівства. Його
засновник, цар Олександр І, ніколи не коронувався королем Польщі, однак – особливо в перші роки після Віденського конгресу – трактувався значною частиною польського «політичного
класу» як автентичний володар, легальний і, в принципі, приязний до поляків. Однак, з плином
часу в Королівстві наростали політичні конфлікти. Наступник померлого 1825 р. Олександра І,
його брат Микола І, хоча 1829 р. коронувався у Варшаві, вважав створення Королівства помилкою. Після вибуху Листопадового повстання (в ніч з 29 на 30 листопада 1830) польські політики
початково не хотіли цілковито розривати зв’язки з імперією, однак володар імперії відкинув
компроміс. У результаті 25 січня 1831 р. сейм Королівства детронізував Миколу І.

Франсуа де Віллен, Детронізація Миколи І

відсутність зацікавлення була тим помітнішою, чим модернішою була дана держава.
Під оглядом розвитку модернізації
передувала Пруссія. У першій половині
ХІХ ст. вона постійно була абсолютною
монархією, найвпливовішою суспільною
групою, в якій було поміщицтво та вихідці з нього – бюрократи й військові. Однак у цій державі в наполеонівську епоху
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розпочали низку важливих реформ, названих реформами Штайна-Гарденберґа
(це були їхні ініціатори, прусські політики, переконані, що зміни є необхідними
для зміцнення держави). Модернізували
сільське господарство й суспільні стосунки в селі (селяни отримали особисту
свободу, їм почали надавати у власність
оброблювану землю), реорганізували центральну адміністрацію, міста отримали

Будівля Оссолінеуму у Львові

самоврядування, запровадили загальну
військову службу, розробили нову систему
освіти. Слід, однак, пам’ятати, що попри ці
реформаторські дії, в прусських керівних
колах домінували консервативні тенденції.
Австрійська й російська влади були
значно менш схильними до реформ.

Правлячі еліти Габсбурзької монархії
в першій половині століття послідовно
дотримувалися засади, що всі далекосяжніші зміни можуть стати загрозою для
суспільного ладу й політичної стабільності. У Росії цар Олександр І мав реформаторські плани, однак не зважився на їх
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Оссолінеум
1817 р. граф Юзеф Максиміліан Оссолінський (1748–1826), літературознавець, письменник,
політик, меценат мистецтва й науки, отримав згоду австрійської влади на відкриття у Львові
Національного закладу ім. Оссолінських (Оссолінеуму). Завданням цієї фундації, яка розпочала діяльність 1827 р., були: збирання колекцій польської літератури й мистецтва, видавнича
діяльність та підтримка наукових досліджень. Основу бібліотеки Оссолінеуму склала власна
книгозбірня Оссолінського, яка згодом систематично поповнювалася новими набутками. Видавництво закладу, що діяло з 1828 р., публікувало переважно наукові твори, а з 1878 р. стало
також монополістом з видання польських книжок для галицьких шкіл. Діяльність Оссолінеуму,
який став важливим науковим і культурним осередком, навколо якого гуртувалися видатні дослідники й творці, – один із найкращих прикладів ефективної реалізації програми «органічної
роботи».

Модернізація польських земель

широке здійснення. Коли 1825 р. на російський престол вступив Микола І, в історії
імперії почався тридцятирічний період
посиленого бюрократично-поліційного
нагляду над життям підданих. Цар, прихильник суворої суспільної дисципліни,
не бачив у реформах інструменту, який
міг би зміцнити державу – навпаки, він
уважав їх загрозою для інтересів монархії.
Усі три держави-загарбники боялися
польської політичної активності й намагалися протидіяти їй різними методами.
Поляки не могли діяти легально, а нелегальна діяльність суворо каралася. Так
само влада не збиралася підтримувати
модернізацію польських земель: по-перше, щоб не покращувати положення неспокійних, схильних до бунту підданих;
по-друге, оскільки сама ідея модернізаційних реформ викликала спротив консервативного керівництва.

Іполит Цегельський
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У цій ситуації серед польських «освічених верств» набувала популярність
концепція «органічної роботи». Так звали легальні, неполітичні ініціативи, що
мали на меті цивілізаційний розвиток
– передусім освітні й, до певної міри,
господарські заходи. Термін «органічна
робота» з’явився на початку сорокових
років на Познанщині, де модернізаційні успіхи прусської адміністрації й місцевого німецького населення особливо
схиляли до вибору такої стратегії. Але
можливості польської діяльності були
обмеженими – як з огляду на неприхильність влади, так і на незначні матеріальні можливості.
Аграрна
реформа,
здійснена
на теренах, захоплених Пруссією,
Іполит Цегельський (1813–1868) закінчив філософські студії в Берліні й до
1846 р. працював гімназійним учителем
у Познані. Усунутий з посади прусською
владою, він заснував крамницю сільськогосподарських знарядь, яку за кілька років перетворив на ремонтну майстерню,
а потім на фабрику машин і сільськогосподарських знарядь. Займався політикою,
– 1849 р. був послом до прусського сейму,
– але головно займався діяльністю згідно
з ідеєю «органічної роботи». Доклався до
розвитку польської преси: 1848 р. заснував і до 1850 р. видавав «Польську газету»
(„Gazeta Polska”), 1859 р. був співзасновником «Познанського журналу» („Dziennik Poznański”). Був одним із найактивніших громадських діячів Познанщини. Очолював
Центральне господарське товариство, був
одним із засновників Познанського товариства приятелів наук, керував Товариством
наукової допомоги, що надавало стипендії
обдарованій молоді.

4

намагалася пропагувати сільськогосподарські знання й висувала пропозиції
поміркованих реформ.
Популярність «органічної роботи»
зросла після поразки Січневого повстання. Повстання, що вибухнуло на землях,
загарбаних Росією в січні 1863 р. й тривало кільканадцять місяців, було кульмінаційним пунктом прагнень до збройного повернення незалежності. Поразка
означала крах цих прагнень і викликала
зростання інтересу діяльністю, що мала
на меті цивілізаційний розвиток. З початку сімдесятих років гасла «органічності» пропагувала у Варшаві група публіцистів і письменників, яких називали
варшавськими позитивістами.

Германізація і русифікація

Тим часом шістдесяті й сімдесяті
роки принесли суттєві зміни в політиці
європейських держав – зміни, які кардинально вплинули на ситуацію польського населення під прусським і російським
правліннями. Ці явища були пов’язані
з посиленням модернізаційних процесів. Одним із найважливіших проявів
модернізації було формування націй
у сучасному розумінні, тобто уявних
спільнот з однаковою культурою, що
порушують традиційні суспільні поділи (раніше основне значення мало те, чи
хтось є шляхтичем, чи селянином; з національної точки зору важливим було,
що він є французом, німцем, поляком чи
українцем). Виникнення націй – це частина великих модернізаційних змін, перебіг яких значною мірою залишається

незалежним від волі людини. Однак
у жодному разі не слід легковажити роллю, яку в цьому плані відіграє свідома
людська діяльність – активність інтелектуальних і політичних еліт та державних інституцій. У другій половині
ХІХ ст. в Європі поширився ідеал національної держави. Перспектива національної уніфікації держави стала привабливою для більшості європейських
урядів; у цьому вбачали, з одного боку,
реалізацію націоналістичних амбіцій,
а з іншого – можливість ефективнішого
контролю над населенням і простішого
здійснення влади.
Подібні прагнення виразно відобразилися у внутрішній політиці Пруссії,
яка з 1871 р. входила до складу створеної в цей час Німецької імперії, а також
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спричинилася до глибоких змін у сільському господарстві цього регіону. Поширилися нові методи господарювання,
що вимагали відповідної спеціальної
кваліфікації. У зв’язку з цим серед поміщиків і заможних селян зростало зацікавлення в обміні інформацією і взаємна допомога. На Познанщині почали
виникати – досить неприязно зустрінуті владою – польські освітньо-самодопомогові товариства. За панування
Миколи І російська влада не дозволяла
навіть такої скромної організаційної
активності. В Польському Королівстві
лише неформальна група заможних
і освічених поміщиків, яку очолював
граф Анджей Замойський (1800–1874),

Модернізація польських земель

Група дітей

Діти з Вжесні
Германізаційна політика прусської влади часом здійснювалася досить брутально. 1901 р.
польську громадську думку схвилювала справа дітей з місцевості Вжесня на Познанщині. У цей
період польська мова ще використовувалася в деяких початкових школах для навчання релігії.
Коли влада вирішила запровадити у Вжесні навчання релігії по-німецьки, тамтешні мешканці
почали протести й вирішили, що діти відмовляться використовувати німецьку мову. Вчитель
карав непокірних учнів різками, батьки виступили на захист побитих. У кількох навколишніх
місцевостях сталися подібні події. В результаті кільканадцять осіб, які брали участь у протестах,
суд засудив на суворі покарання (до 2 років ув’язнення). Повідомлення про події у Вжесні з’явилися в європейській пресі, однак влада Пруссії не змінила своєї політики. Справа побитих дітей
виразно вплинула на погіршення польсько-німецьких стосунків.

у політиці Російської імперії. Тепер польське населення зазнало сильного германізаційного й русифікаційного тисків.
Влада думала вже не лише про примус
до політичного послуху – її стратегічною
метою стала якомога більша деполонізація, принципове послаблення польськості як культурного й політичного
чинника. Досягненню цієї мети мали
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слугувати новітні державні інституції,
зокрема, контрольована владою система
освіти. Передбачалося, що попередньою
умовою успіху деполонізаційних планів повинна бути германізація чи русифікація адміністративних структур,
тому ліквідували ті, які ще залишалися
з інституційної окремішності польських
земель, німецька чи російська стали
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– ефектом, який викликала швидкість
цивілізаційного розвитку імперії, привабливістю німецької культури, авторитетом, яким користувалася німецька наука.
Натомість російська бюрократія була
неефективною і корумпованою, а спроби модернізувати величезну, відсталу
імперію не давали добрих результатів.
В обох випадках, німецькому й російському, йшлося, однак, про дії, агресивні до польської культури й ідентичності.
Поляки, які цінували цю культуру й ідентичність, не могли відчувати симпатії ані
до німецького, ані до російського шляхів
до сучасності.

Галицька автономія

Інакше склалися політичні стосунки на теренах, захоплених австрійцями. Після програних воєн із Францією
і П’ємонтом (1859) та Пруссією (1866)
Габсбурзька монархія опинилася в стані глибокої кризи, вивести з якої мала
конституційна перебудова. Найбільше
з цього скористалася Угорщина: 1867 р.
держава Габсбургів була перетворена на
організм, що складався з двох у принципі рівноправних частин – австрійської
й угорської. Польські політики спочатку
клопотали перед Віднем про ухвалення
рішення, яке давало б Галичині державну
окремішність у рамках федерації кількох
країв, що залишалися б під габсбурзьким
пануванням. Коли це виявилося неможливим (Австрія при цьому рахувалася,
серед іншого, з думкою Росії і Пруссії), було ухвалено програму автономії.

1869 р. польська мова стала офіційною
мовою галицької адміністрації й місцевого судочинства; з початку сімдесятих
років завершилася полонізація університетів у Кракові і Львові. З 1871 р. до
складу віденського уряду входив міністр
польської національності, до компетенцій якого належало надання висновків
у справах, що стосувалися Галичини.
Автономія, яку отримали землі, захоплені Австрією, не мала великого обсягу:
вона полягала на впровадженні польської
мови в установи й школи та на передачі полякам керівництва суто місцевими
справами, включно з сільським господарством. З формальної точки зору, це було
вирішення, яке давало польській стороні
значно менше, ніж вона отримала 1815 р.
у Польському Королівстві (яке, підкреслимо, мало статус окремої держави). На
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єдиною офіційною мовою (попередньо
використовували також до певної міри
польську), поляків усували з посад службовців. Фундаментом подальших успіхів
уважали відповідну освіту. Тому навчання, – починаючи з початкового, – відбувалося по-німецьки чи по-російськи, а із
шкільних програм старалися усунути
все, що могло б сприяти розвиткові польської національної самосвідомості.
З двох держав, які провадили щодо
поляків політику денаціоналізації, успішніше діяла Пруссія. Це, з одного боку,
пояснювалося ефективністю інституцій,
що займалися германізацією, а з іншого
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практиці справа виглядала дещо інакше.
Ще у двадцяті роки правні гарантії окремого статусу Королівства багаторазово
порушувалися. Влада імперії втручалася
у внутрішні справи цієї держави, щораз
більше виявляючи бажання обмежити
польську окремішність і самостійність.
Було помітно, як з плином часу у Петербурзі зміцнювалося переконання, що рішення про створення Королівства було
помилкою. Своєю чергою віденські палацово-урядові кола з шістдесятих років потребували поляків як політичних
партнерів. Польські політики послідовно
підтримували двір у внутрішньодержавних інтригах, а деякі з них робили велику кар’єру у Відні (включно до посади
прем’єра). У цій ситуації галицька автономія здобула підтримку в реальному укладі
сил на австрійській політичній сцені.
Період автономії мав суттєве значення для формування у польському суспільстві новітньої політичної культури.
Це випливало як з утворення автономних інституцій, так і зі змін, які відбулися
в усій Габсбурзькій монархії у шістдесяті
роки. Тоді влада відійшла від абсолютистського стилю правління: Австрія стала
конституційною державою, було створено двопалатний парламент, гарантовано основні громадянські свободи. Тепер
поляки могли брати участь у виборах до
галицького крайового сейму, який був
вищою інституцією автономії, та у виборах до віденського парламенту. Вони могли легально засновувати політичні партії
і діяти в них; здобули можливість для національної активності – в межах австрійського державного ладу.
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Казимир Бадені

У цей час в Росії будь-яка політична
діяльність поза урядовими структурами
була заборонена (до певної міри змінити цю ситуацію змогла лише революція
1905). У Пруссії можна було брати участь
у виборах до прусського сейму й до імперського парламенту. Місцеві поляки
висилали своїх представників до цих законодавчих органів, але невеликі групи
польських послів мали дуже обмежені
можливості діяльності, зокрема й тому,
що в пруссько-німецьких умовах більше
значення, ніж парламенти, мала виконавча влада.
Отож Габсбурзька монархія в другій
половині ХІХ ст. була єдиною державою, в якій поляки більшою мірою могли
розвивати навики, необхідні в новітньому публічному житті. Польські посли

пізнавали таємниці парламентської роботи; партійні активісти вчилися, як
керувати політичними організаціями
й здобувати для них підтримку; чиновники знайомилися з засадами функціонування
бюрократичного
апарату.
Освіта польською мовою і широкі можливості розвитку польської культури
сприяли поширенню польської національної самосвідомості. Під кінець століття в цій частині Європи політика вже
виразно набувала масового характеру:
селяни й робітники, які доти переважно
були політично байдужими, потрапляли
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у сферу впливу новітніх ідеологій, таких
як націоналізм і соціалізм. Те, що в Австрії можна було відкрито впливати на
погляди й поведінку широких верств населення, було в цій ситуації надзвичайно
важливою справою.
В автономній Галичині керівництво
місцевими справами перейшло до рук
польських поміщицько-інтелігентських
еліт. Це означало конфлікт з українським національним рухом – конфлікт,
який мав свої історичні передумови,
однак був наслідком модернізаційних
процесів.

Сільськогосподарські реформи: економіка і політика

Дослідники, які вивчають модернізацію господарства, підкреслюють, що сучасність у цій галузі повинна починатися
зі змін у сільськогосподарському секторі.
Велика Британія – держава, у якій індустріалізація почалася найраніше й швидко розвивалася – мала високорозвинене сільське господарство. Схожою була
ситуація в інших країнах, що успішно

здійснювали індустріалізацію. Натомість
не вдавалися спроби індустріалізації,
здійснювані в країнах з відсталим сільським господарством.
Під кінець існування Речі Посполитої близько 90% населення утримувалося з сільського господарства, при
чому це сільське господарство перебувало в стані кризи, що поглиблювалася.
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Польські політичні кар’єри у Відні
Відколи Габсбурзька монархія в шістдесяті роки ХІХ ст. почала реформуватися, поляки стали
цінними союзниками двірських кіл. Це сприяло великим кар’єрам польських політиків. 1859 р.
граф Аґенор Ґолуховський старший (1812–1875) став австрійським міністром внутрішніх справ
і підготував т.зв. Жовтневий диплом. Цей документ, оголошений цісарем Францом Йосифом І,
децентралізував лад монархії. У 1870–1871 рр. прем’єром Австрії був граф Альфред Потоцький
(1817–1889), а в 1895–1897 рр. – граф Казимир Бадені (1846–1909). Коли урядом керував останній, в куріальних виборах до австрійської Державної ради запровадили п’яту курію, в якій
діяв принцип загального голосування дорослих чоловіків. Юліан Дунаєвський (1824–1907) протягом 1880–1891 рр. був видатним міністром фінансів Австрії, натомість Аґенор Ґолуховський
молодший (1849–1821), син прем’єра, протягом 1895–1906 рр. володів портфелем міністра
закордонних справ.

Модернізація польських земель

Хата й комора під спільним дахом

Панщизняне село
В епоху поділів Речі Посполитої традиційний уклад сільських стосунків почав зазнавати певних змін. Держави-загарбники різною мірою й різноманітними способами втручалися в життя
села. На землях, які потрапили під російське панування, ситуація селянства погіршилася, натомість австрійський і прусський уряди прагнули до встановлення державного контролю над тим,
що відбувалося в селі – обмежили судові повноваження поміщиків, заборонили арбітральне
усунення селян з господарств. В Австрії цісар Йосиф ІІ (1780–1790) визнав за селянами право
на успадкування ґрунту й обмежив розмір панщини. Скасування підданства у Варшавському
Князівстві, хоч і не було продовжене подальшими реформами, сигналізувало, що система панщини почала поступово розпадатися. Традиційна підпорядкованість селянина дідичеві помітно
послабшала. Криза сільського господарства тісно пов’язувалася з конституційно-суспільними
змінами.

Сільськогосподарська криза виявилася
в багатьох центрально- і східноєвропейських країнах. У XVІІІ ст. на заході Європи – передусім в Англії і Голландії – розвивалося «нове сільське господарство».
Господарство інтенсифікувалося, поширювалися плодозміни та вирощування
картоплі, буряка й конюшини, з’явилися нові методи тваринництва; у вжиток
впроваджували кращі знаряддя, а з часом перші сільськогосподарські машини.
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Внаслідок цих змін зростала урожайність землі і продуктивність праці, продукція, знижувалися її кошти. Тим часом
у центральній і східній частинах Європи
сільське господарство перебувало в стагнації. Збільшувалася різниця між рівнем
сільського господарства Заходу й решти
континенту. Це болісне відставання відчули виробники збіжжя з країн, котрі
– так як землі Речі Посполитої – традиційно експортували цей продукт. Ціни

стани. 1811 р. оголосили, що заможніші
селяни можуть отримати право власності на частину землі, якою користуються.
Селяни мали укладати угоди з поміщиками, передаючи панові, як відшкодування
(залежно від юридичної ситуації господарства), половину чи третину оброблюваних ґрунтів; передбачалася також
можливість грошового відшкодування.
Прусське поміщицтво ставилося до реформи негативно й намагалося – не безуспішно – обмежити її масштаби.
Після Віденського конгресу питання
реформи стало актуальним у створеному Пруссією Великому Познанському
Князівстві. Відповідний закон для Князівства видали – після тривалих дебатів
з місцевим поміщицтвом – 1823 р. й він
назагал повторював раніші постанови для інших територій монархії. Увесь
комплекс реформ завершився лише після Весни народів: укладення угод між
селянством і поміщиками закінчилося
близько 1858 р.
Прусська реформа мала уможливити
місцевому сільському господарству такий
розвиток, як на заході Європи. При цьому
передусім враховувалися інтереси найвпливовішої суспільної групи, тобто поміщицтва. Більшість поміщиків побоювалися змін, деякі справді переживали різні
труднощі, але за кілька десятиліть можна
було сказати, що реформа виявилася господарським успіхом і зміцнила позиції
верстви великих власників. У результаті приватизації збільшилася кількість
землі в безпосередньому користуванні
поміщиків, зменшилася кількість селянських господарств, у селі значно зросло
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на західних і місцевих ринках падали,
зростала конкуренція з боку інших експортерів. Панський фільварок – основна
форма організації праці в сільському господарстві Речі Посполитої – функціонував чимраз гірше.
У перші десятиліття ХІХ ст. лише
найпідприємливіші, заможні й освічені
з польських поміщиків усвідомлювали, що сільське господарство потребує
ґрунтовних змін: скасування панщини
й надання селянам у власність землі, яку
вони обробляють. Політичні діячі, які
після поразки Листопадового повстання
опинилися на еміграції в країнах Західної
Європи, закликали до таких реформ, але
поміщицтво в переважній більшості не
хотіло про них і чути. Поміщики – особливо менш заможні й освічені – побоювалися труднощів, пов’язаних з переходом на новий спосіб господарювання.
Вони сподівалися, що традиційний фільварок якось вистоїть.
Аграрні реформи могли бути здійснені державою. Правлячі кола, як правило,
були тісно пов’язані з поміщицькими середовищами й репрезентували їхні інтереси. У Варшавському Князівстві прийняття наполеонівського цивільного кодексу
означало, що підданство селян надалі не
може існувати. Однак уряд, враховуючи
поміщицьку відразу до реформ, не зважився на жодні інші зміни. Натомість
у Пруссії, де в цей час існували сильніші модернізаційні прагнення, реформи
Штайна-Гарденберґа торкнулися також
села.
1807 р. у Прусській монархії скасували підданство й ліквідували поділ на
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безземельне населення. У Познанському
воєводстві виразно почала домінувати велика й середня земельна власність.
Реформа під багатьма оглядами була
пристосована до потреб поміщицтва.
Її здійснення дуже розтягнулося в часі,
так що поміщики починали приватизацію у зручний для себе момент; панщину можна було ліквідовувати поступово;
відшкодування, яке платили селяни, було
високим. Усе це полегшувало перехід від
традиційного способу господарювання.
З реформи скористалися, попри обтяження відшкодуванням, заможні селяни, які почали осучаснювати свої господарства. Кошти приватизації лягли на
біднішу частину селянства, усунуту від
участі в реформі. У Познанщині ця група складала близько третини сільського
населення. Виключені з реформи ставали
найманими сільськими робітниками або
покидали село.
Прусська влада, підтримуючи великих власників, не виключала з цієї стратегії польських поміщиків. Політична
позиція поляків не викликала довіри
прусських правлячих кіл, але в цьому
випадку приватизація не стала інструментом, використаним проти польської
вищої верстви. Інакше було в Австрії
і Росії. Уряди обох цих монархій – хоча
й довго зволікали зі здійсненням аграрної реформи – використали приватизацію як засіб для можливої політичної
нейтралізації польського поміщицтва,
яке вважали верствою, що постійно підтримує традиції Речі Посполитої.
Рішення про звільнення галицьких
селян було ухвалене навесні 1848 р., коли
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Габсбурзька монархія опинилася у глибокій кризі. Енергійний губернатор Галичини Франц Стадіон (1806–1853), не чекаючи доручень з Відня, на власний розсуд
оголосив, що з волі цісаря панщина
ліквідовується, а поміщики отримають
державне відшкодування. Незабаром віденський двір підтвердив цю декларацію,
сенс якої був простим: ішлося про посилення лояльності селянства щодо монархії й послаблення впливу поміщиків.
Антипоміщицька тенденція ще виразніше зазначилася у діях російської влади. 1861 р. цар Олександр ІІ видав закон
для більшості земель імперії: він відміняв підданство й передбачав, що селяни
отримають наділи землі, з можливістю
викупу цих земель у власність. Ці постанови не стосувалися Польського Королівства, де підданство не існувало з часів
Наполеона, натомість пекучою була проблема власності землі. 1863 р., в момент
вибуху Січневого повстання, керівники
змови оголосили маніфест, в якому містилися постанови в справі села: використовувана земля у власність селян,
державне відшкодування для поміщиків,
для убогих учасників повстання ділянки
землі з національного фонду. Цих обіцянок не можна було реалізувати, але вони
стали стимулом, що змушував владу імперії рішуче зайнятися питанням аграрних стосунків. Незабаром, ще навесні
1863 р., почали видозмінювати положення реформи 1861 р. для східних теренів
давньої Речі Посполитої: селянські наділи землі тут були збільшені, запроваджено обов’язок їх викупу, ціни змінено
на користь селян. У березні 1864 р. цар
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видав укази про звільнення селянства
для Польського Королівства. Відповідно
до них селяни отримували у власність
всі ґрунти, якими користувалися; пани
отримували відшкодування від держави;
землю отримувала також частина безземельних.
Як попередньо в Галичині, йшлося
про те, аби сильніше зв’язати селян з монархією, але також кидалося в очі, що
звільнення є репресивним заходом щодо
поміщицтва. В обох випадках, австрійському й російському, поєднання економічної й політичної мотивацій надавало
реформі схожих, характерних рис. Звільнення було одноразовим актом, здійсненим урядово; воно охопило майже всі
селянські господарства, а в Королівстві
створювалися також нові господарства:
пани отримували відшкодування від
держави, яке, своєю чергою, збільшувало
податкове обтяження населення.
Реформи, здійснені таким чином,
шкодили інтересам поміщицтва, що було
особливо помітно в російських землях:
раптове позбавлення панщинної робочої
сили, за досить низького рівня відшкодувань, створило проблеми для багатьох поміщиків. Матеріальне становище

Якуб Шеля

Галицька різанина
Драматичним виявом суспільних конфліктів, що посилились у галицькому селі в середині
сорокових років ХІХ ст., був селянський бунт, названий різаниною. У цей час Галичину спіткало
стихійне лихо неврожаю, що викликало глибокий неспокій серед селянства. Тоді польські змовники, переважно шляхетського походження, почали підготовку повстання проти загарбників.
Серед селян поширилися чутки, що пани хочуть криваво розправитися зі своїми підданими.
Австрійська влада переконувала мешканців села, що лише монархія може їх захистити й закликали до пильності щодо ворогів цісаря. В результаті селяни швидко виловили змовників,
які намагалися підняти повстання, а далі рушили на двори: знищили близько 470 поміщицьких
садиб і вбили понад тисячу осіб. Врешті австрійське військо придушило бунт. Найвідоміший
з ватажків руху, Якуб Шеля, на довгі роки став символом селянського бунту.
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Моторний плуг системи Венделер-Дорн

Пореформене село
Аграрні реформи відкривали шлях до суспільної емансипації селянства. Це особливо виразно виявилося на прусських землях, де реформа була господарським успіхом і принесла значне
зростання заможності села. Після розірвання залежності від двору селяни усамостійнилися,
почали господарювати по-новому, охоче засновували власні організації. В міру того, як слабшали традиційні сільські антагонізми, вони починали співпрацю також і з поміщицтвом та
інтелігенцією. З шістдесятих років на Помор’ї й Познанщині почали виникати рільничі спілки,
ощадно-позичкові кооперативи, освітні товариства. Коло інтересів громадських діячів було широким: від заснування бібліотек до створення добровільних пожежних гуртків. З плином часу
така діяльність поширилася й на інші окуповані терени (хоча село там було біднішим, а суспільні
конфлікти сильнішими): спочатку на Галичину, а після революції 1905 р. – на Королівство.

селян під австрійською і російською окупаціями поліпшилося: збільшилася кількість земель, якими вони користувалися,
і хоча вони мусили платити більші податки, вони не стали групою, на яку покладалися майже всі кошти змін. Однак виявилося, що ця користь була тимчасовою.
З точки зору довготермінових інтересів
селянства реформа не дала бажаних результатів.
Як у Галичині, так і в Російській імперії звільнення зміцнило дотеперішні структури землекористування. На
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цих теренах переважали малі й середні
господарства, а така ситуація зовсім не
сприяла господарському розвиткові села.
Продуктивні можливості селянських
господарств залишалися обмеженими,
у зв’язку з чим складно було досягнути
справжнього матеріального успіху, а перспективи на майбутнє не виглядали привабливими.
Аграрні реформи це чинник, який
значною мірою визначив напрямки
й темп модернізаційних процесів, що
відбувалися на землях давньої Речі

Модернізація польських земель
Карта 13. Заробітчанська еміграція з польських земель

Заробітчанська еміграція з польських земель
Перенаселення села спричинялося до того, що селяни кидали рідні краї в пошуках заробітку
й кращого життя. У середині ХІХ ст. почалася еміграція за океан, – передовсім до Сполучених
Штатів і Бразилії, далі Канади й Аргентини, – а також на захід Європи, переважно до німецьких
промислових центрів. У сімдесяті роки ці виїзди набрали масового характеру. Вважають, що
протягом 1870–1914 рр. польські землі покинуло близько 3,6 млн. осіб (у тому числі бл. 300 тис.
виїхали до Росії, але ця еміграція мала особливий, неселянський характер). Варто навести для
порівняння кількість населення в окремих окупованих краях (відомості на 1900): Польське Королівство – близько 10 млн., Галичина – майже 7 млн., прусські землі – 3,5 млн. Емігранти найчастіше залишалися за кордоном назавжди; лише невелика частина вирішувала повернутися.

Посполитої. На прусських теренах реформа створила основи швидкого розвитку сільського господарства. Суспільні

кошти реформ були там значними, але
цивілізаційний рівень села почав зростати. На переломі XIX й XX ст. тамтешнє
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сільське господарство наблизилося до
стандартів Західної Європи, а терени під
російським і австрійським пануванням
переважно належали до сфери аграрної

7

відсталості, у якій селяни були не в змозі піднестися з матеріальної і культурної
нужд. Це мало дуже суттєві господарські,
ментальні й ідейні наслідки.

Індустріалізація

У країнах, де модернізаційні процеси
запізнювалися, розвиток промисловості
залежав передусім від ініціативи влади.
Жодна з держав-загарбників не була зацікавлена в індустріалізації польських
земель. Це випливало як із суто політичних міркувань, – недоцільним видавався розвиток теренів, населення яких
уважали нелояльним, – так і з уваги на
інтереси вже існуючих промислових
центрів. Єдина державна програма індустріалізації виникла там, де управління
краєм перебувало в руках поляків, тобто
в конституційному Польському Королівстві. Небавом після Віденського конгресу засади такої програми розробив
політик, учений і публіцист Станіслав
Сташіц (1755–1826), який почав керувати
державним гірництвом; у двадцяті роки
міністр фінансів, князь Францишек Ксавери Друцький-Любецький (1779–1846),
розширив ці плани і почав втілювати їх
у життя.
Головним напрямком діяльності
були тут інвестиції в гірництво й ливарництво. Від середини двадцятих
років у південній частині Королівства
розвивалися два промислові осередки:
в районі Кєльц і поблизу Бендзіна. Роботи продовжувалися до Листопадового повстання, і на початку сорокових
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років можна було сказати, що в Королівстві вдалося створити потужний
центр новітньої важкої промисловості.
Але незабаром ця промисловість занурилася у тривалу, складну для подолання кризу.
Головна причина цієї зміни була
зовсім не випадковою, а структурною:
внутрішній ринок Королівства не був
достатньо великим, отож продуценти

Станіслав Сташіц

з великими труднощами справлялися зі
збутом промислових виробів. Це виявилося бар’єром, який суттєвим чином

обмежував можливості промислової
експансії. Невеликий місцевий ринок
пояснювався, в першу чергу, дуже обмеженими можливостями селянина як
покупця. Основною умовою господарського зростання стала, таким чином,
суспільна емансипація селянства й підвищення матеріального становища села.
Внаслідок аграрних реформ ця ситуація
змінилася на краще, хоча нерівномірно
в окремих зонах окупації: найвиразніше

у прусській, натомість російська й австрійська залишилися позаду.
Прусська займанщина зі своїм високорозвинутим сільським господарством перетворилася, однак, на
продовольчий тил Німецької імперії.
Лише в Горішній Сілезії, поруч із давньою Річчю Посполитою, яку частково заселяло етнічно польське населення, розвивалися центри сучасного
гірництва й важкої промисловості.

Вид Королівської Гути, бл. 1870 р.
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Станіслав Сташіц (1755–1826) народився у міщанській родині. Будучи священиком, обрав світський спосіб життя; вивчав природничі науки в Німеччині і Франції. В останні роки
існування Речі Посполитої відзначився як талановитий публіцист реформаторського табору
(Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, 1787; Przestrogi dla Polski, 1790). У Варшавському Князівстві
й Польському Королівстві займав високі державні посади. Як генеральний директор Урядової
комісії внутрішніх справ і поліції, відповідав за питання «ремесел, промисловості й торгівлі»,
ініціював промислові інвестиції в Королівстві, найперше у Старопольському басейні (район
Свєнтокшиських гір), і підготував проекти подальшого розвитку. Про широкі інтереси Сташіца
свідчать його зацікавлення геологією (O ziemiorództwie Karpatów, 1815), історіософією (Ród ludzki, 1819–1820). Він був одним із найвидатніших представників польського Просвітництва.
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Сілезія
У Сілезії, яка перед поділами не належала до Речі Посполитої й не мала польських вищих
верств, індустріалізація почала суттєвим чином впливати на колективну ідентичність. Ще
в першій половині ХІХ ст. тут з’явилася місцева інтелігенція, а деякі її представники виявляли жвавий інтерес до культури селянства. В другій половині століття, разом із прискоренням
цивілізаційних змін – у Сілезії виникли великі гірничі центри й осередки важкої промисловості – народні верстви, що переживали суспільну емансипацію, стали предметом зацікавлення
національних діячів. Етнічно-мовні стосунки на цих теренах були складними: польські діалекти
лунали поруч із німецькими й чеськими. Серед місцевих інтелігентів популярною була теза про
регіональну окремішність Сілезії, але так само звертали увагу на її зв’язки з Польщею. Сілезією
цікавилися також польські діячі з Познанщини й інших загарбаних країв, вбачаючи в ній поле
конфронтації з германізаційним тиском.

Темпи індустріалізації були тут високими, але ще швидше розвивався Рейнланд, головний промисловий центр

Карта 14. Промисловість у трьох займанщинах, бл. 1910 р.
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Рейху. В Галичині промисловість почала розвиватися лише у вісімдесяті
роки у зв’язку з експлуатацією місцевих

покладів нафти. Але ця індустріалізація була частковою, вона обмежувалася одним, вузьким сектором; натомість
сильний гірничо-металургійний центр
виник у близькій Тешинській Сілезії.
У Польському Королівстві, після
невдачі державних спроб створення

важкої промисловості, швидко розвивалося ткацтво – галузь, у яку влада
не здійснювала безпосередніх інвестицій. Лодзь, головний осередок цієї
галузі, яку називали «польським Манчестером», під кінець двадцятих років
налічувала близько 5 тис. мешканців,

Лодзь, вілла Леопольда Кіндерманна
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Цивілізаційні зміни на польських землях у ХІХ ст.
Цивілізаційний розвиток земель давньої Речі Посполитої відбувався по-різному в кожній із
займанщин. Промисловість найраніше з’явилася на терені підпорядкованого Росії Польського
Королівства: у двадцяті роки виник ткацький осередок у Лодзі, гірництво й металургія розвивалися у Домбровському басейні, важливим промисловим осередком стала також Варшава.
У двох інших займанщинах індустріалізація відбувалася значно повільніше (вже поза давніми
кордонами Речі Посполитої виник великий осередок гірництва й важкої промисловості в Горішній Сілезії). Та наскільки Польське Королівство випереджало інші краї в сенсі промислового розвитку, настільки найвищим рівнем цивілізаційного розвитку відзначалася прусська займанщина, виразним свідоцтвом чого була, зокрема, густота залізничної мережі. Під кінець століття
під прусською владою практично зникла неписьменність, у Галичині понад 50% дорослого населення не вміло читати й писати, у Королівстві неписьменні складали майже 70% населення.
Рівень цивілізаційного розвитку можна також оцінювати за допомогою такого показника, як
«національний дохід»: вважається, що 1913 р. він складав 113 тодішніх доларів на особу в прусській займанщині, 63 долари – в Королівстві, 38 – у Галичині.

Модернізація польських земель

Лодзь
Уряд Польського Королівства заохочував переселення до західної частини країни ткачів із
Сілезії й Познанщини, з’являлося також чимраз більше прибульців з віддалених регіонів. Як сировину використовували спочатку місцеву вовну і льон. Від середини двадцятих років у вжиток
усе більше входила імпортована бавовна. Лодзь, невелике поселення, яке 1820 р. налічувало
767 мешканців, швидко розвинулася у великий промисловий осередок (цьому сприяло, зокрема, багатство лісів та джерел води). У місті, що хаотично розбудовувалося, поруч жили поляки, німці і євреї. Лодзь була тереном гострих культурних і матеріальних контрастів: багатство
(не завжди стале) промисловців тут безпосередньо існувало поруч з робітничою злиденністю.
Поряд з дешевими робітничими будинками виростали палаци фабрикантів й репрезентативні
кам’яниці – сповнена помпезності мішанина різних стилів.

а 1897 р. – 253 тис. З п’ятдесятих років
більші ткацькі фабрики Королівства
поступово механізовували. На переломі сімдесятих і вісімдесятих років почалася ґрунтовна модернізація ливарництва, що зосереджувалося – разом
з гірництвом – передусім у Домбровському басейні. Великим скупченням
різних галузей промисловості стала
Варшава.

Бурові вежі
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Польське Королівство увійшло в період індустріалізації раніше, ніж інші
частини Російської імперії. У другій половині століття експорт до Росії, куди
вивозили зокрема, текстильні вироби,
спричинився до зростання промислової продукції в Королівстві. Але в міру
того, як в імперії розвивалася місцева
промисловість, тамтешні виробники все
більше конкурували з польськими.

8

Сучасність у щоденному житті

Модернізація означала помітні зміни
в щоденному побуті людей. З-посеред таких виявів сучасності, усе численніших
із плином часу, варто виділити дві групи. По-перше, поширення нових засобів
зв’язку, прогрес у галузі транспортування людей і товарів, а також прискорення
обігу інформації. По-друге, підвищення

гігієнічних стандартів. Зміни неоднаково
стосувалися різних суспільних груп, –
вищі верстви були щодо цього в кращому
становищі, – але модернізація щоденного
життя поступово виходила поза вузьке
коло заможних і добре освічених людей.
У середині століття на польських землях з’явилася залізниця. На переломі ХІХ

Паровоз галицької залізниці ім. Карла Людвіга
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Галицька нафта
1853 р. львівський аптекар Іґнацій Лукасевич (1822–1882) методом дистиляції виділив
з ропи – сировини, на яку Галичина була досить багатою – гас, сконструював гасову лампу
й започаткував гасове освітлення в лікарні у Львові. 1854 р. він заснував видобування ропи
в Бібрці біля Коросна, 1856 р. – дистилярню в Улашовицях під Яслом. У шістдесяті роки для
буріння застосовували парові машини, але ще у вісімдесяті роки видобуток ропи залишався
порівняно незначним (до бл. 65 тис. тонн на рік). Справжній нафтовий бум почався у дев’яності
роки, а головним центром видобутку став Борислав. 1890 р. видобуток ропи в Галичині складав
92 тис. тонн, 1900 р. – 326 тис., 1909 р. – 2053 тис. Перед Першою світовою війною галицький
видобуток склав близько 5% світового. Але ця нафтова кон’юнктура лише незначно впливала
на загальний стан господарства Галичини й цивілізаційний рівень краю.
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Технічна революція на польських землях у XIX ст.
Одним із найпромовистіших до людської свідомості проявів технічного перевороту, що
відбувся у ХІХ ст., була залізниця. Під кінець століття з’явилися автомобілі й літаки, які мали
революціонізувати комунікацію у ХХ ст., але символом розвитку цивілізації у ХІХ ст. стала залізниця. У сорокові роки новий засіб транспорту запровадили на польських землях: 1840 р. почали
будівництво Варшавсько-Віденської залізниці. Роботи тут завершили 1848 р. Того ж року Краків
був сполучений з Берліном, а Познань – зі Щецином. 1862 р. залізниця з’єднала Варшаву з Петербургом і Берліном. Новий засіб транспорту спочатку викликав великі емоції: прості люди
вбачали в ньому справу сатани, освічені побоювалися хвороб і падіння моралі, однак у залізниці вбачали також свідчення тріумфу людського духу. Лише з плином часу подорож залізницею
стала звичною частиною щоденного життя.

й ХХ ст. нею вже їздили широкі маси,
містами рухалися електричні трамваї,
здобував популярність велосипед, багаті
купували автомобілі, а уяву ентузіастів
збуджував новий транспортний засіб
– літак. У сорокові роки почали прокладати телеграфні лінії (1852 Краків таким

Карта 15. Мережа залізниць у Польщі 1913 р.
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чином сполучили зі Львовом), у вісімдесяті роки виникли перші телефонні мережі (1910 кількість абонентів у Варшаві
досягла 19 тис.). Телеграф і телефон революціонізували обіг інформації, прискоривши його безпрецедентним чином
і усуваючи бар’єр великих відстаней.

Лінотип

тенденцій до впорядкування й очистки.
З нинішньої точки зору в передмодерному світі не дбали про чистоту й порядок.
Навіть найбагатші ходили тоді брудними; тодішні міста й села заповнювали
курява, бруд, відходи, паразити – нам
вони б здавалися осередками безладу

Новітня преса
Технічний прогрес – удосконалення
техніки друку – і поступова суспільна демократизація спричинилися до того, що
в кінці ХІХ ст. преса почала звертатися до
масового читача. На польських землях це
явище виявлялося слабше, ніж у Західній
Європі, але й у біднішому і не такому освіченому суспільстві наклади газет зростали.
1852 р. «Варшавський кур’єр» („Kurier Warszawski”) – найпопулярніша серед місцевих
читачів газета – мав наклад 4,5 тис.; 1901 р.
„Kurier” виходив у 26 тис. примірників;
тираж «Ґрудзьондзської газети» („Gazety
Grudziądzkiej”) перед Першою світовою війною перевищив 120 тис. Видавці, які традиційно розраховували на членів суспільної
еліти, тепер пристосовували зміст преси
до потреб і зацікавлень «простих людей».
Газета поступово ставала товаром повсякденного вжитку.

й нехлюйства. ХІХ ст. принесло в цьому
плані радикальні зміни. Люди почали
систематично митися й дбати про своє
оточення – саме в цей час формувалися
нинішні стандарти гігієни й естетичні
навики. Європейські метрополії, такі як
Париж і Відень, від середини століття
зазнали ґрунтовної перебудови відповідно до нових урбаністичних принципів.
Жодне з польських міст не могло розраховувати на подібну перебудову, але й до
них доходила сучасність. Створювалася
інфраструктура нового типу, впорядковувався міський простір: прокладали
водогони й каналізацію, вулицю замощували новим покриттям, запровадили
освітлення, спочатку газове (в Познані
воно з’явилося 1850, у Варшаві – 1856),
а згодом електричне (першу електростанцію збудували у Варшаві 1903).
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Фотографія і кіно (перша польська демонстрація кіно відбулася у Кракові 1896,
менше ніж за рік після паризького сеансу
братів Люм’єр) збагачували засоби інформації, а водночас стали основою розвитку масової культури, яка приваблювала натовпи й була далекою від елітарності
й витонченості. І хоча багато інтелектуалів засуджували простацтво нових явищ
культури, вони руйнували споконвічну
«ізоляцію свідомості» нижчих верств.
Іншим, також надзвичайно важливим
проявом модернізації, було посилення

Модернізація польських земель

Водогони й каналізація Ліндлеїв

Місто кінця століття: каналізація й водогони
У 1876–1878 рр. британський інженер Вільям Ліндлей (1808–1900) розробив проект варшавської каналізацізаційно-водогінної системи. Більшість робіт зроблено за російського президента Варшави, ген. Сократа Старинкевича (1820–1902), заслуженого для розвитку міста. Вільям Ліндлей, видатний фахівець у галузі санітарної інженерії, проектував системи каналізації
і водогонів для багатьох європейських міст, зокрема Гамбурга і Франкфурта-на-Майні. Роботами
у Варшаві керували його сини, Вільям Геерлейн (1853–1917), Роберт Сірл (1854–1925) і Джозеф
(1859–1906). Родина Ліндлеїв виміряли місто і збудували систему (у тому станцію річкових насосів і станцію фільтрів, а також каналізаційні канали), яка була великим досягненням сучасної
техніки.

9

Спроба підсумку

Видатний польський історик Вітольд
Куля (1916–1988) писав про Польське
Королівство в період перед аграрною
реформою, що там у цей час відбувався
«господарський розвиток в умовах усе
більшої відсталості». Цю думку можна
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віднести до всього ХІХ ст. й до всіх земель давньої Речі Посполитої.
Розвиток господарства був фактом
безумовним, а зміни в цій галузі мали непересічні наслідки в інших сферах життя. Від третього поділу Речі Посполитої

розмовляємо, їхнє запізнення щодо країн цивілізаційного центру Європи, який
швидко модернізувався. Європейські периферії були в цей час великими – з проблемами відсталості боролися Балкани
і Скандинавія, Італія й Іспанія. У польському випадку до всіх, добре знаних на
нашому континенті, проблем периферійності додавалася відсутність власної держави. Це був дуже важливий чинник: саме
на периферійних теренах державні інституції відігравали основну роль як ініціатор
і організатор модернізаційних змін.

Розділ 5. Про що слід розмовляти
• У першій половині ХІХ ст. на польських землях виникали несуверенні політичні утворення: Варшавське
Князівство (1807–1815), Польське Королівство (1815–1831), Краківська Республіка (1815–1846). Варто оцінити
значення цих несуверенних форм для польських дій, скерованих на відбудову власної державності.
• Особливо цікавим видається порівняння російського самодержавства з конституційною монархією під час
унії Російської імперії з Польським Королівством (1815–1831). Політичний реалізм частини польських еліт
поступився місцем інсургентській позиції, яка взяла гору під час Листопадового повстання і польсько-російської війни. Чи Польське Королівство було приречене на конфлікт з Росією? Адже приклад Фінляндії
доводить, що в умовах несуверенного існування можна було існувати до Першої світової війни.
• Поміркуймо, чому найбільші польські національні повстання (інсурекція Косцюшка 1794, Листопадове
повстання 1830–1831, Січневе повстання 1863–1864) були скеровані проти Росії?
• Політичні стосунки Польського Королівства з Російською імперією зазнавали бурхливих змін у ХІХ ст. й були
позначені двома великими національними повстаннями. Росія стала місцем заслання й каторги тисяч
польських патріотів. Другий вимір стосунків з Росією відкривався водночас із промисловою революцією
й народженням капіталізму. Варто розмовляти про експансію польської продукції на багатющий російський
ринок, акцентуючи на господарських концепціях князя Ксавери Друцького-Любецького й прикладі лодзької
текстильної промисловості, що здійснювала експансію на цей ринок.
• У ХІХ ст. в Європі чекало розв’язок багато складних національних питань: грецьке питання, бельгійське, італійське чи угорське. Польське питання привертало увагу європейських держав і європейської громадської
думки до поразки Січневого повстання (1864). Варто поміркувати, чому польська справа, попри численні
незалежницькі акції, мала такий невеликий шанс на успішне вирішення. Варто також подумати, чому після
1871 р. польська справа на понад сорок років втратила європейський вимір.
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до вибуху Першої світової війни суспільство кардинально змінилося: розпалася станова система, здійснилася правна
емансипація селянства, з’явилися нові
суспільні верстви – інтелігенція і промислові робітники. Зріс матеріальний
рівень життя, нововведення справляли
вплив на щоденне життя, помітним був
розвиток освіти; селяни й робітники здобували політичні права, почалася пропаганда ідеї емансипації жінок.
Та водночас виразно зазначився периферійний статус земель, про які ми
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• Варто пам’ятати про безпосередні наслідки обох національних повстань. У випадку Листопадового повстання його поразка (1831) означала ліквідацію державної окремішності Польського Королівства й початок
Великої еміграції. Поразка Січневого повстання (1864) принесла ліквідацію автономії Польського Королівства й посилення процесу інкорпорації Польського Королівства до Російської імперії, а також початок процесу русифікації. Українські читачі нашої книжки повинні пам’ятати, що жертвою російських репресій після
повстань стала Греко-Католицька церква. Цар Микола І після поразки Листопадового повстання скасував
Уніатську церкву на землях, приєднаних до Росії після першого, другого й третього поділів. Після поразки
Січневого повстання (1864) уніати стали жертвою репресій і переслідувань у Польському Королівстві, а їхня
Церква була підпорядкована Православній.
• Аграрні реформи, типові для ХІХ ст. і для цієї частини Європи, на теренах давньої Речі Посполитої мали
непростий перебіг. Три держави-загарбники: Пруссія, Австрія і Росія реалізували їх у різний час, за різними
засадами, часто керуючись політичною мотивацією. На землях давньої Речі Посполитої найпізніше звільнили селян у Польському Королівстві, тобто лише 1864 р. Чим пояснювалося це «запізнення»? Українські
селяни чи то в монархії Габсбургів, чи в Російській імперії були звільнені раніше. Варто порівняти принципи,
на яких звільняли селян у Галичині (1848) з тими, за якими їх звільняли в Росії (1861).
• Господарське життя польських земель у другій половині ХІХ ст. набрало прискорення. Варто поміркувати, якою мірою приналежність окремих земель давньої Речі Посполитої до трьох державних і господарських організмів: Росії, Австрії (Австро-Угорщини) та Пруссії (Німеччини) визначала можливості
господарського розвитку їхніх польських провінцій.
• ХІХ ст. – це розвиток залізниці. Варто з’ясувати, використовуючи історичні карти земель цієї частини Європи,
з якого часу була можливою і як проходила подорож залізницею з Варшави до Києва або зі Львова до Кракова, чи зі Львова до Варшави, чи існувало залізничне сполучення Вільна з Києвом і Львовом?

