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1 На руїнах

часом по-руськи (в Києві) чи по-німець-
ки (у Пруссії); орієнтальні шати шляхти, 
козаків, а часом і міщан; художні ремес-
ла; а також багато речей більше невлови-
мих, як, наприклад, тип релігійних пе-
реживань, схожий у сповідників різних 
релігій, незалежно від доктринальних 
різниць чи специфічні звичаї.

Сарматська культура була одним із 
найважливіших чинників, що уніфікува-
ли величезний організм; водночас саме 
вона значною мірою зумовила, що Річ 
Посполита, якимось чином єдина куль-
турно, була водночас багатомовною, ба-
гаторелігійною і багатоетнічною. Спіль-
на культура полонізувала, – це правда, 
– але полонізувала поступово, необов’яз-
ково. Полонізація, яка передусім торка-
лася вищих верств, відбувалася помалу, 
як процес суспільно-культурний, але по-
лонізація як ідеологія в принципі не існу-
вала. З’являлася суспільна зневага щодо 
руської чи литовської мов як селянських, 
могла існувати недовіра латинської цер-
кви до руської мови як носія схизми, 
існували явні етнічні конфлікти, але не 
існувала політика денаціоналізації, як 
свідомий захід і політична програма. 
Зрештою, засвоєння польської мови не 
завжди й не до кінця означало засвоєння 
«польської» ідентичності, не мусило оз-
начати й релігійної конверсії.

Іншим чинником, що уніфікував Річ 
Посполиту, була її відносна адміністра-
тивна цілість. Структури влади були 
слабкі й децентралізовані, але досить 

«Річ Посполита не шпилька, щоб за-
губитися», – цю фразу з якоїсь польської 
історичної повісті навів в одному зі сво-
їх фейлетонів Стефан Киселевський. Ця 
фраза вочевидь добре передає своєрідну 
безтурботність значної частини шляхти, 
що не бачила можливості зникнення Речі 
Посполитої з карти Європи. Та несподі-
вано «неможливе стало неминучим» і по-
чали відбуватися цілком нові речі. 

Давня Річ Посполита не була новіт-
ньою державою – у тому сенсі, в якому 
призвичаїла нас до цього поняття іс-
торія ХІХ і ХХ ст. Свою адміністрацію 
вона базувала на шляхетському само-
врядуванні, а господарство на фільвар-
ково-панщинній системі. У ній панува-
ла специфічна сарматська культура, що 
була сумішшю впливів європейського 
Заходу зі східними впливами двояко-
го характеру: східно-християнськими 
й  турецькими. Ця культура часто ви-
словлювала речі, які можна окресли-
ти назвою протонаціональних і її тво-
ри в ХІХ й  ХХ  ст. увійдуть з меншими 
чи більшими труднощами до канонів 
націо нальних культур – не лише поль-
ської, а  й української, литовської чи 
білоруської. Тим не менше, як цілість 
вона не була національною культурою 
– її не вдасться приписати жодній етніч-
ній групі. Свої специфічні форми вона 
розвинула у найрізноманітніших галу-
зях. Її елементом було своєрідне бароко 
сакральної архітектури різних визнань; 
поезія, писана по-польськи, латиною, 
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цілісні на всьому просторі Корони й Лит-
ви. Щоб добре це усвідомити, досить 
нагадати, якими різноманітними під 
адміністративним оглядом були найріз-
номанітніші країни, що перебували під 
пануванням Габсбургів; як довго збері-
галася окремішність Чехії чи Угорщини, 
попри всі інтеграційні зусилля віденської 
бюрократії. Щойно тоді ми оцінимо факт, 
що в Речі Посполитій ніколи не вдалося 
здійснити централізацію влади, нато-
мість цілком непогано вдалося уніфіку-
вати політичну систему.

Шляхетська культура, децентралі-
зована політична система в моменти 
свого розквіту могли бути привабливи-
ми для сусідів – для прусської шляхти 
у XV ст., для новоґрудців на переломі 
XV й XVІ ст., для литовської шляхти, 
для представників еліт румунських кня-
зівств (Мирон Костин) чи для козаків, 
які прагнули забезпечити собі пози-
ції шляхти й переймали (в конституції 
Мазепи) багато елементів шляхетської 
політичної ідеології. Ця привабливість 
моделі шляхетської демократії для еліт 
поза кордонами Речі Посполитої мала, 
однак, свої явні мінуси: Річ Посполита 
нічого не давала селянам. Навпаки, саме 
абсолютистські бюрократичні держави 
можна вважати їхніми визволителями 
й осередками лояльності. 

Привабливість давньої Речі Посполи-
тої для еліт і відсутність будь-якої пер-
спективи для нижчих верств – вплинуть 
дуже поважно на історію її території про-
тягом ХІХ ст. Бо справді Річ Посполита 
не шпилька, щоб загубитися; після та-
ких своєрідних організмів залишаються 

сліди в терені, у витворах культури 
і  в  думках людей; сліди, що існують на-
віть сотні років.

Історію, яку я хочу розповісти, можна 
узагальнити таким чином: 1795 р. зник 
політичний організм, званий Річчю По-
сполитою; не якась уніфікована новітня 
держава, а домодерний організм з нео-
днорідним характером. Населення цьо-
го конгломерату ділилося за станами, 
релігіями, приналежністю до окремих 
провінцій, а також – хоча це питання не 
таке очевидне – за мовами. Його об’єдну-
вали різноманітні лояльності: до землі, 
до провінції, до стану, до віри, і, мабуть, 
не до мови. Можемо також сказати, що 
з певної точки зору давня Річ Посполи-
та була мовби величезною корпорацією 
шляхетського стану. 

Отож населення цієї держави (точ-
ніше кажучи, нащадки мешканців ко-
лишньої Речі Посполитої) в ході найріз-
номанітніших суспільних, політичних, 
ідейних процесів змінюється протягом 
ХІХ ст. двома – принаймні двома – спо-
собами. Дивлячись з одного боку, стано-
ве суспільство поволі перетворюється на 
суспільство модерне, в якому радше май-
но, ніж народження, є основним крите-
рієм суспільної позиції. З іншого ж боку 
формуються новітні національні спіль-
ноти, що означає (дивлячись з перспек-
тиви особистостей, а не спільнот), що 
нова національна лояльність (що це оз-
начає, буде далі) витісняє до певної міри 
давні станові, регіональні чи релігійні 
лояльності. 

Коли сама Річ Посполита вже стала 
історією, її збережений образ починав 
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стиратися, розмиватися і щораз більше 
змінювався. В очах представників ство-
рюваної модерної польської нації вона 
стає, можна сказати, польською держа-
вою – ретроспективно її наділяють ри-
сами польської національної держави. 
Водночас, паралельно з тим, як поляки 
чимраз більше бачать у Речі Посполитій 
польську державу, в очах новостворю-
ваних українського, литовського й біло-
руського народів та сама неіснуюча Річ 
Посполита стає гнобителем, що гальмує 
можливості національного розвитку не-
польських підданих. Для історика, який 
пише нині, є очевидним, що непорозу-
мінням було б описувати домодерний 

політичний організм мовою сучасного 
націоналізму. Однак, для кількох поко-
лінь діячів новітніх національних рухів 
погляд на Річ Посполиту з такої пер-
спективи був цілком обґрунтованим. Ця 
зміна поглядів на давню Річ Посполиту 
важлива й цікава як симптом ширших 
суспільних та ідейних змін. Вона свідчить 
про творення на теренах давньої Речі По-
сполитої нових національних спільнот. 
Наш заголовок «Сироти Речі Посполи-
тої» – люди, які створили для себе нові 
колективні ідентичності замість старих, 
віджилих. Уже не шляхта, селяни, євреї, 
міщани. Це поляки, литовці, українці, бі-
лоруси й євреї. 

2 Ким же є поляки?

На цьому закінчимо вступ; а тепер по-
гляньмо на ці зміни детальніше. Процеси 
формування новітніх національностей 
виявляють як схожість, так і відмінності.

Почнімо з поляків, котрих 1795 р. ки-
нув у кризу колективної ідентичності, 
чи не найглибшу в їхній дотеперішній 
історії. Північна частина центральних 
польських земель разом із Познанню 
й Варшавою опинилася під прусським 
пануванням, південно-східна частина 
з Краковом, Тарновом і Любліном – під 
австрійським пануванням (австрійський 
кордон проходив відразу біля Варшави). 
Австрії належала частина давніх руських 
земель зі Львовом. Росія захопила все Ве-
лике Литовське Князівство та майже всі 
руські землі Речі Посполитої; її кордон 
сягав Бугу. 

З нинішньої перспективи можна б 
сказати, – й історики справді часто так 
писали, – що етнічно польські землі опи-
нилися під прусським і австрійським па-
нуванням (при цьому Австрія зайняла 
також частину етнічно українських зе-
мель), що Росія захопила етнічно литов-
ські, білоруські й українські землі. Таке 
твердження було б слушним, якби ми пи-
сали про ті самі території у ХХ чи ХХІ ст., 
однак є безнадійним анахронізмом від-
носно перелому XVIII й ХІХ ст. Якщо 
в  той час якісь риси території могли ві-
дігравати політичну роль, то йшлося пе-
редусім про її правдиву чи уявну історію: 
історичне право було основним аргумен-
том, до якого зверталися при обґрунту-
ванні захоплення тих чи інших земель. 
Якщо й звертали увагу на населення, то 
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лише в контексті його релігії і дуже рідко 
мови. Але ж мешканцями Речі Посполи-
тої – а тепер держав-загарбників – були 
конкретні люди, а не абстрактні пред-
ставники ґатунку. Ким вони були тепер? 
Упала Річ Посполита, впала Польща – 
то ж, чи існують ще поляки?

«Поляк з-під Орла й Погоні знаку /
Сьогодні вперше прокинувся поляком», 
– писав поет Юзеф Морельовський під 
враженням третього поділу. У цьому 
визначенні «Поляк з-під Орла й Пого-
ні знаку» звичайно мова не про поляка 
в сучасному сенсі цього слова: люди-
на, яка розмовляє польською, розуміє 
принаймні найважливіші з символів, 
витворених новітньою польською на-
ціональною культурою, лояльна щодо 
польської національної держави, котра 
визнає інших поляків, незалежно від їх-
ньої громадської позиції, членами того 
самого народу. «Поляк з-під Орла й По-
гоні знаку» (польський Білий орел і ли-
товська Погоня були подвійним гербом 
давньої Речі Посполитої) був членом 
польської політичної нації – спільноти, 
визначеної посіданням політичних прав, 
а отже на практиці шляхетської спільно-
ти. Тим часом політична нація існує лише 
тоді, коли існує держава, яка забезпечує 
політичній нації її права. Припинила 
існування Річ Посполита – припинили 
існувати права і привілеї, якими воло-
діла шляхта – і таким чином перестала 
існувати польська політична нація (чи, 
можливо, радше польсько-литовська). 
У польській літературі й публіцистиці 
перших років після третього поділу ча-
сто лунає твердження, що польська нація 

померла, вона вже не існує. Якщо розумі-
ти націю як етнічно-культурну спільно-
ту, – як це ми розуміємо нині, в кожному 
разі в  Центрально-Східній Європі, – то 
подібні вислови були б ознакою крайньо-
го песимізму й відчаю. Пізніші історики 
часто розуміли їх саме так, що, однак, 
у  більшості випадків випливало з  не-
порозуміння. Ті, хто казали про смерть 
нації, звичайно мали на увазі націю по-
літичну: вона  ж автоматично перестає 
існувати в момент падіння політичної 
спільноти, яка її створила. Це не мало ні-
чого спільного з існуванням чи небуттям 
мови, культури чи спільної ідентичності. 
Але смерть політичної нації, на відміну 
від смерті етнічно-культурної нації, не 
є остаточною: досить, що зі зміною по-
літичної ситуації буде відроджене полі-
тичне тіло, що надає існування цій нації. 
Саме так сталося 1807 р., при створенні 
Варшавського Князівства. 

Та водночас розуміння нації на пере-
ломі XVIII й XIX ст. починає ускладню-
ватися. З’являється ідея, що нація живе 
навіть тоді, коли не існує державність, 
інакше кажучи – що жива нація зберігає 
в собі якусь форму існування Польщі. Іс-
торик літератури Іґнацій Хшановський 
вже сто років тому звернув увагу на те, 
що суттєве значення мала тут популяр-
ність творів римського поета Вергілія. Як 
Троя, хоча саме місто загинуло, не про-
пала, доки Еней живе й зберігає врято-
вані при катастрофі домашні божества, 
так само й Польща, хоча держава зникла, 
живе доти, доки живуть іще якісь поля-
ки. Формулюючи цю думку коротше: «Ще 
Польща не пропала, доки ми живемо». 
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Процитоване речення походить від пісні, 
яка згодом стала польським національ-
ним гімном. Її слова написав Юзеф Ви-
біцький на еміграції в Італії, де генерал 
Ян Генрик Домбровський організував 
під командуванням Наполеона Польські 
легіони – перше польське військо після 
втрати незалежності. Ситуація вигнання 
з  батьківщини мусила ще більше поси-
лити порівняння між польськими вті-
качами й вигнанцем Енеєм; порівняння, 
далекий відгомін якого можемо помітити 
й у наведеній цитаті. 

Думка, що нація може існувати без 
держави, була новою й революційною. 
Вона в перспективі дозволяла демокра-
тизацію й зміну національної ідеї, яка 
вже не була пов’язана з інституціями 
шляхетської Речі Посполитої. Пам’ять 
про кордони давньої Речі Посполитої за-
лишалася однак – як згадувалося вище 

– суттєвим елементом змін польської на-
ціональної свідомості. 

Після перемоги над Пруссією восени 
1806 р. Наполеон створив з централь-
них польських земель невеличку держа-
ву, названу Варшавським Князівством. 
Доба прусського панування у західних 
і центральних землях Речі Посполитої 
(1795–1806), а далі часи наполеонів-
ського Князівства (1807–1815, однак 
практично до кінця 1812) мали велике 
значення в історії територій, які нас ці-
кавлять. Уперше на цих землях запрова-
дили новітні інституції (в сенсі ХІХ ст.) 
централізованої бюрократичної держа-
ви. Замість безоплатних шляхетських 
урядовців, яких призначали пожиттєво 
чи виборних шляхтою, що не відповідали 
перед жодним начальником і не мали чіт-
ко окреслених компетенцій, почали за-
проваджувати ієрархічну бюрократичну 

Варшавське Князівство
 Створюючи 1806 р. Варшавське Князівство, Наполеон принаймні частково виконав мрію 

поляків, що прагнули до відбудови власної держави, а водночас уникнув повернення на кар-
ті Європи назви «Польща», що ускладнило б плановане укладення миру з Росією. Варшавське 
Князівство було організоване як сучасна держава – воно було конституційною монархією, мало 
дієву, запозичену у Франції адміністрацію. Та справжньою гордістю Князівства були не чино-
вники, а військо – чудово обмундироване (може, навіть надто чудово, як на можливості ма-
ленької держави), організоване за французьким взірцем і доведене, внаслідок колосального 
організаційного зусилля, до кількості 100 тис. солдатів напередодні війни з Росією 1812 р. Це 
була найбільша армія, на яку будь-коли раніше спромоглася Польща – її рештки склали заро-
док армії Польського Королівства, що існувала до поразки Листопадового повстання 1831 р. 
Армія Князівства стала легендою, одним із символів польського патріотизму, а її вождь, князь 
Юзеф Понятовський, полеглий у битві під Лейпцигом 1813 р. – одним із улюблених польських 
національних героїв. Поляки глибоко вірили, що після переможної війни з Росією Князівство не 
лише перетвориться на Польське Королівство, а й відновить політичний зв’язок з Великим Ли-
товським Князівством. Однак поразка Наполеона 1812 р. перекреслила ці надії, а Варшавське 
Князівство опинилося під російською окупацією. Незалежно від цього, Наполеон залишився 
для багатьох поляків символом французької підтримки польських незалежницьких прагнень 

і втіленням надії на французьку допомогу також і в майбутньому.
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структуру, в якій кожен знає своє місце 
й кожен відповідає перед своїм началь-
ником, а в своїх рішеннях керується при-
писами й нормами права. Звичайно, це 
лише теорія: ще довго, точніше кажучи, 

ніколи реальна державна бюрократія 
на теренах Центральної і Східної Єв-
ропи не стала ідеальною знеособленою 
безпомильною машиною, яку вимріяли 
собі просвічені прусські теоретики по-
ліційної держави (Polizeistaat; це поняття 
у XVIII ст., звісно, не мало того зловісно-
го відтінку, який надало йому ХХ ст.) чи 
французькі прихильники централізації 
й уніфікації на якобінський кшталт. Тим 
не менше, напрямок для змін був зада-
ний. Цивільний кодекс Наполеона, за-
проваджений на теренах Варшавського 
Князівства, викликав значний спротив, 
а деякі з його радикальних положень 
були відкинуті. І все ж кодекс, який за-
проваджував рівність мешканців у га-
лузі цивільного права (замість окремих 
цивільних прав для окремих станів) був 
революційною зміною: він на понад сто 
років пережив існування Варшавсько-
го Князівства і діяв на польських зем-
лях іще у відродженій Речі Посполитій 

Герб Польського Королівства – польський орел на грудях 
російського 

Польське Королівство – неможливий компроміс? 
1815 р. Віденський конгрес, що реформував Європу після поразки Наполеона, мусив вирі-

шити польське питання. З земель давнього Варшавського Князівства, зменшених на частину 
Великопольщі з Познанню, яка припала Пруссії, та на Краків, який став Вільним містом – Кра-
ківською Республікою, створено окреме королівство під скіпетром російського імператора як 
польського короля, з власною конституцією і цілковито польською адміністрацією. Компроміс 
початково вселяв у поляків надії, що відбудеться відродження Польщі в давніх кордонах, у пер-
сональній унії з Російською імперією. Олександр І, зі свого боку, очікував, що конституційний 
експеримент у Королівстві, якщо буде вдалим, може слугувати прикладом для конституційних 
змін у Росії. Однак сталася криза, яка значною мірою була зумовлена взаємним нерозумінням: 
Олександр вважав, що дав уже достатньо багато, поляки ж, що це лише початок. До того ж ча-
стина шляхти з західних, багатших, регіонів Королівства, начиталися творів французьких лібе-
ралів, передовсім Бенжамена Константа, й почали поважно трактувати ідею парламентарної 
опозиції. Цієї ідеї не розуміли не лише імператор і його оточення, але й більшість польських 
політиків. Конфлікт, що наростав протягом двадцятих років, за правління Миколи І призвів до 
вибуху Листопадового повстання. Чи компроміс взагалі можна було втримати – складно гадати.
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міжвоєнної доби й навіть у  Генеральній 
Губернії під німецькою окупацією; його 
відмінили щойно комуністи після Другої 
світової війни. 

Конституційні зміни створили рам-
ки, в яких могла розвиватися демокра-
тична ідея народу, не обмеженого лише 
шляхтою. Ця ідея не виникла раптово. 
Принаймні з XVІ ст. лунають голоси, які 
твердять, що селяни – частина того ж на-
роду, що й шляхта. Однак у політичній 
системі, для якої станова приналежність 
була найважливішим критерієм участі 
в  публічному житті, і в якій сама іден-
тичність шляхти базувалася на гордо-
сті за цю участь, відчуття національної 
спільноти, що об’єднувала селян і шлях-
ту, не мало шансів на розвиток. У роки 
Просвітництва переконання про спіль-
ну національну приналежність шляхти 
й  селян стає поширеним і принаймні 
вербально прийнятим представниками 
всіх політичних таборів. Можна сказати, 
що поруч із давнім, феодальним розумін-
ням ідеї політичної нації тепер з’явилося 
нове, що певним чином перегукувалося 
з ідеєю французького якобінства. Його 
найвидатнішим представником був один 
з головних політичних діячів і теоретиків 
польського Просвітництва, співтворець 
Конституції 3-го травня, Гуґо Коллон-
тай. Так само, як у якобінській доктрині 
французами були всі громадяни (а може 
й громадянки, що не було цілком певним) 
Франції незалежно від мови, релігії чи 
суспільного становища (а також кольо-
ру шкіри), так само на думку польсько-
го Просвітництва (принаймні деяких 
його представників) усі громадяни Речі 

Посполитої творять, незалежно від мови, 
релігії і стану, одну позастанову польську 
політичну націю, кардинально відмін-
ну від елітарної шляхетської політичної 
нації. Не шкодить, що більшість меш-
канців ще нічого не знає про свою при-
належність до цієї нації. В міру того, як 
просвіта поширюватиметься на чергові 
групи населення, всі довідаються про те, 
що є поляками, так само як довідаються 
про багато інших корисних речей. Про-
ект новітньої політичної нації трактував 
загал населення як об’єкт націоналізації: 
пасивну масу, гідну співчуття й поваги, 
але, загально кажучи, таку, яку потрібно 
піднести й облагородити, очистити від 
забобонів, вмити, вдягнути, нагодувати 
й навчити. Освічена людина може неба-
гато навчитися в цієї маси.

Водночас з ідеєю новітньої політич-
ної нації розвивалася інша течія. Дуже 
суттєвим тут виявився вплив німецько-
го мислителя зі Східної Пруссії Йоган-
на-Готфріда Гердера. У кінці XVIII  ст. 
він розвинув ідею націй як окремих 
культурних одиниць, кожна з яких має 
виконати в світі окреме завдання. Серед 
польських інтелектуалів Гердер був ві-
домий уже на переломі XVIII й XIX ст. 
Почасти від Гердера, а почасти від Жа-
на-Жака Руссо походить інтелектуаль-
на течія, що розуміє націю як етнічну 
спільноту, фундаментом якої є народ 
і його культура. 1794 р. Войцех Боґуслав-
ський виводить на сцену Національного 
театру у Варшаві «Краків’ян і ґуралів» 
зі стилізованими пісеньками (цю дату 
вважають початком польської опери), 
а в перші роки ХІХ ст. отець канонік 
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Ян Павел Воронич представив учено-
му колові Товариства приятелів наук 
у Варшаві програму збирання народних 
пісень – і створення нових пісень, базо-
ваних на народній творчості. Це чи не 
перший у Польщі приклад оцінки на-
родної культури й програми збагачен-
ня національної культури народними 
елементами. Уже небавом цю програму 
почне здійснювати на практиці Зорян 
Доленґа-Ходаковський, а за ним армія 
інших фольклористів на чолі з Оскаром 
Кольберґом. Літературну частину цієї 
програми реалізовуватиме плеяда авто-
рів, що творили в сентиментально-на-
родному стилі. Найвидатнішим з них є, 
безумовно, Казимир Бродзінський. Ро-
мантизм, починаючи з двадцятих років 

ХІХ ст., піднесе цю ідеалізацію простого 
народу на нові висоти.  

Однак у польському баченні світу 
все ще живим є традиційне сприйняття 
польського народу як спільноти грома-
дян давньої Речі Посполитої. В результаті, 
в принципі, аж до кінця ХІХ ст., незрозу-
міло, чи поляки, які говорять про поль-
ський народ, мають на увазі польську 
політичну націю (в сенсі загалу населен-
ня давньої Речі Посполитої), чи етнічну, 
в  сенсі загалу польськомовного насе-
лення, яке бере якусь там участь у житті 
польської культури (що б це не означало). 
Саме розрізнення, зрештою, може не було 
достатньо чітким. Уважали, що неполь-
ські мови на території давньої Речі По-
сполитої (за винятком німецької і, звісно, 

Горець Клімек Бахледа Старий гуцул
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латини, яка, однак, не була мовою жодно-
го народу) це не «справжні» мови, а діа-
лекти, які зникнуть, коли їх користувачі 

будуть піддані процесові освіти. Так, при-
родно й безболісно, політична нація ото-
тожниться з етнічним народом.  

Народ у польському й українському романтизмі 
Польський романтизм не втілював конкретних політичних програм; його силою була радше 

політична філософія, що розглядала основні проблеми історії, сучасності й майбуття нації. Одне 
є певним – народ був однією з основоположних категорій польської романтичної думки. Про 
нього ми читаємо у великих поетів: Міцкевича, Словацького й Красінського, у діячів еміграцій-
ного Польського демократичного товариства, і навіть – хоча й рідше – у поміркованій публі-
цистиці прихильників князя Адама Єжи Чарториського. Народ відіграє велику роль і в україн-
ській думці доби романтизму, він, як і в польській думці, є силою, що зберігає в собі найкращі 
риси національної культури й характеру. Є, однак, суттєва різниця, яку можна відразу помітити, 
порівнюючи, наприклад, Книги битія українського народу Миколи Костомарова з польською ро-
мантичною літературою: в польській версії народ охоплює загалом дрібну шляхту, в українській 
– має виразно антишляхетський характер. Польські демократи доби романтизму ставилися до 
свого демократизму поважно: вони домагалися звільнення селян і погрожували найсуворіши-
ми карами шляхті, яка в момент повстання протидіятиме революційній владі. Однак вони не 
могли відкинути дрібної (чи навіть середньої) шляхти як цілого – адже це означало б відкину-
ти всю польську традицію. Отож творили такий образ сучасності й майбутнього, який, мабуть, 
найкраще відображений в історичних працях Йоахіма Лелевеля: образ, у якому дрібна шляхта 
й селяни спільно творять базу польської демократії. Тим часом українська думка має однознач-
но антишляхетський характер: народ (до нього також включали козаків) слід визволити з-під 

панування панів. Ця ідейна різниця є наслідком різної суспільної структури обох народів.

3 Багато націй

Тим часом нічого не мало трапитися 
природно й безболісно. Щоправда, кі-
нець XVIII й перші десятиліття XIX ст. 
є періодом, у якому буцімто ще нічого не 
відбувається, якщо мова про національ-
ні рухи, інакші, ніж польський. Мало 
того – нам може здаватися, що саме пер-
ші десятиліття після поділів є періодом 
тріумфів польської культури й мови, що 
опановують усе більші маси населення 
давньої Речі Посполитої. Так від рефор-
ми Віленського університету 1803 р. всі 
величезні території давнього Великого 

Литовського Князівства й давніх укра-
їнських земель Корони були передані під 
науковий нагляд, керованого поляками, 
Віленського університету і щонайменше 
до провалу Листопадового повстання 
польськість ширилася на східних зем-
лях Речі Посполитої. Приклади можна 
шукати й в інших займанщинах; кліри-
ки греко-католицької духовної семінарії 
в Перемишлі на початку ХІХ ст. просили, 
щоб викладання відбувалося польською, 
а не руською мовою, керовані відчуттям, 
що добре знання польської мови створює 
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для них перспективу цивілізаційного по-
ступу.  

Однак починає з’являтися й дещо 
нове. Давнє Велике Литовське Кня-
зівство, що припинило існування вже 
з  1795 р., так само витворило своєрід-
ну литовську політичну ідентичність. 
Ця ідентичність була чимось відмінним 
від нинішньої литовської національної 
ідентичності. Вона об’єднувала в цілість 

політично привілейований шляхетський 
стан, який нащодень переважно послуго-
вувався польською мовою. Конституція 
3-го травня оминула мовчанкою питан-
ня державної окремішності Великого 
Литовського Князівства, що викликало 
неспокій литовської шляхти. В резуль-
таті була ухвалена так звана Взаємна 
запорука обох народів, яка гарантувала 
литовську окремішність. Водночас вона 

Кременецький ліцей сьогодні

Кременецький ліцей
Ліцей, що діяв у 1805–1831 рр., був заснований як осередок виховання шляхетської моло-

ді передусім з Волинської, Подільської і Київської губерній. Десятирічна програма навчання 
була створена в порозумінні з варшавським Товариством приятелів наук, а рівень гарантували 
видатні наукові кадри (серед інших Йоахім Лелевель). Гордістю школи була багата бібліотека, 
основу якої створила збірка книг короля Станіслава Авґуста Понятовського. Серед випускників 
школи був, між іншим, один із найбільших польських поетів Юліуш Словацький і один із твор-
ців т.зв. української школи в польській поезії Антоні Мальчевський. Дякуючи ліцеєві Кременець 
став важливим осередком наукового й культурного життя, як тоді казали, «Волинськими Афіна-
ми». 1831 р. ліцей був ліквідований під час репресій після Листопадового повстання. Його май-
но, в тому числі бібліотека й наукові збірки були конфісковані владою й передані університетові, 

який створили у Києві.
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запроваджувала поняття «Спільної ві-
тчизни [...] Польської Речі Посполитої» 
як цілого, що охоплює і Корону, й Велике 
Литовське Князівство. Можна міркувати, 
що сталося б, якби не поділи: чи ця кон-
ституційна окремішність Великого Кня-
зівства не стала б зародком якоїсь специ-
фічної новітньої національної свідомості 
його мешканців. У перші роки XIX ст. 
деякі політики (як Томаш Вавжецький, 
останній командувач національного пов-
стання 1794 р.) сподівалися, що вдасться 
відновити Велике Литовське Князівство 
з імператором Росії Олександром І як ве-
ликим князем. Як видається, вони дума-
ли не про литовську державну самостій-
ність, а про етап на шляху до відбудови 
Польщі; тим не менше інші політики, як 
Адам Єжи Чарториський остерігалися 
«спорудження вівтаря навпроти вівта-
ря», тобто зруйнування польсько-литов-
ської унії і створення ситуації, за якої 
Варшавське Князівство й евентуально 
відновлене Велике Литовське Князівство 
творили б дві окремі держави з окреми-
ми володарями. В такій ситуації можли-
ва війна Наполеона з Росією означала б 
війну Польщі з Литвою. Якби ці плани 
відновлення Великого Князівства здійс-
нилися, нескладно уявити, наскільки ве-
ликий вплив це мало б на формування 
новітньої литовської нації.  

Незалежно від цього, в першій поло-
вині ХІХ ст. серед польськомовних еліт 
давнього Великого Князівства розви-
вався своєрідний вид литовського регіо-
нального патріотизму, об’єктом якого 
є історична Литва, що перебуває в унії 
з Польщею. Польський історик Йоахім 

Лелевель у двадцяті роки ХІХ ст. закли-
кав своїх студентів у Віленському уні-
верситеті (де користувався величезною 
популярністю) вивчати історію Литви. 
«Литво, вітчизно моя» – цими словами 
Адам Міцкевич розпочинає свою поему 
Пан Тадеуш, яку назагал уважають од-
ним із найбільш дозрілих виявів поль-
ського романтичного патріотизму. Мож-
на додати, що сам Міцкевич, за винятком 
кількох місяців, проведених під Познан-
ню влітку 1831 р., ніколи не мешкав в «ет-
нографічній» Польщі (якщо це поняття 
взагалі має якийсь сенс для першої поло-
вини ХІХ ст.).

Такий специфічний патріотизм, 
об’єктом якого є не нація в культур-
но-мовному сенсі, а якесь домодерне 
політичне утворення, з приналежності 
до якого шляхетський стан черпає свої 

Адам Міцкевич
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привілеї, є явищем, що часто зустріча-
ється в кінці XVIII й першій половині 

XIX ст. Так само німецькомовні шляхти-
чі Чеського Королівства признавалися 

Перше видання Пана Тадеуша Адама Міцкевича

Адам Міцкевич і Пан Тадеуш як приклад синтезу спадщини Речі Посполитої  
і взірець новітнього патріотизму 

«Литво, вітчизно моя» – цими словами найбільший польський поет розпочав Пана Тадеуша – 
поему, яку незабаром визнали польською національною епопеєю. Поему, в якій шляхетська 
садиба, розміщена в серці Великого Литовського Князівства, є символом і сублімацією поль-
ськості! Поєднання історичної (не етнічної) литовськості з польськістю не було для Міцкевича 
проблемою, обидва елементи поєднувалися в його думках безконфліктно.
Водночас Міцкевич у своїй творчості, передусім у Книгах народу й польського паломництва (їх 
форма стала взірцем для твору Миколи Костомарова Книги битія українського народу) був од-
ним із творців романтичної візії польського патріотизму. Ця візія ідеалізувала польський народ 
як жертву, страждання якої має месіанський сенс; але водночас висувала перед ним надзви-
чайно високі моральні вимоги. Це була універсалістична візія: метою має бути «воля народів», 
а  не лише Польщі. Глибока й різнобічна візія Міцкевича популяризувалася в польському су-
спільстві у дуже спрощеній версії: схвалено ідеалізацію польської історії, але усунено універса-
лістичний елемент, не продумано ставлення до Литви й інших етнічно непольських земель, які 

колись входили до Речі Посполитої.
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до чеськості в історично-політичному, 
а не в етнічному сенсі, підкреслюючи, 
що вони є не чехами, а богемцями (Bo-
ehmen). Отож цю течію окреслюють як 
богемізм (Bohemismus), використовую-
чи також термін «крайовий патріотизм» 
(Landespatriotismus). Це останнє окрес-
лення настільки широке, що може вико-
ристовуватися для характеристики явищ 
також і поза Чехією. Так само в Горішній 
Угорщині (тобто, в нинішній Словаччи-
ні) в кінці XVIII ст. розвинулася течія 
т.зв. Hungari, тобто ідея політично єди-
ної, хоч не обов’язково одномовної угор-
ської нації (Hungarus латиною означає 
«угорець»; їхні супротивники звалися 
угорським словом Magyar (по-угорськи 
«угорець»), щоб підкреслити, що в їх-
ньому розумінні нація і угорська мова 
є тотожними). Меншою мірою елемен-
ти такої позиції можна спостерігати на 
руських землях Речі Посполитої. Добрим 
прикладом може бути східногалицький 
аристократ князь Єжи Любомирський: 
під час революції 1848 р., коли в Празі за-
сідав Слов’янський з’їзд, який поставив 
перед собою надто амбітні вимоги в пи-
танні визначення майбутнього Слов’ян-
щини, галицька делегація ділилася на 
польську й руську секції. Любомирський 
хотів належати до руської. 

Тут ми торкаємося надзвичайно важ-
ливого питання, детальний розгляд яко-
го завів би нас надто далеко поза рамки 
нинішнього нарису: спосіб, у який зазна-
ють перетворення збірні ідентичності 
мешканців земель давньої Речі Поспо-
литої не був детермінованим. Хоча не 
всі можливості розвитку були однаково 

правдоподібними, їх точно було більше, 
ніж одна. Адже на східних землях давньої 
Речі Посполитої могли утворитися якісь 
сильні регіоналізми в рамках польського 
чи російського народу, могли виникну-
ти етнічно-мовні групи без претензій до 
політичної незалежності. Українці могли 
стати частиною російського чи польсько-
го народу, в Галичині і Україні під росій-
ським пануванням могли витворитися 
окремі нації. Так само й польський націє-
творчий процес міг розвиватися різними 
шляхами. 

Польський національний рух – це 
видно з першого погляду – привілейова-
ний серед усіх націєтворчих рухів на зем-
лях давньої Речі Посполитої. Принаймні 
до певного часу. Ця привілейованість 
випливала з того, що величезна кількість 
нащадків давніх шляхетських еліт дав-
ньої Речі Посполитої протягом ХІХ ст. 
засвоїла польське національне почуття, 
стала його апостолами й співтворцями. 
Завдяки цьому польський національний 
рух порівняно легко міг покликатися на 
традиції Речі Посполитої як свої власні: 
відбулася, коротко кажучи, посмертна 
«полонізація» Речі Посполитої. Унаслі-
док цього поляки в ХІХ ст. вважали себе 
й уважалися іншим «історичним» на-
родом. 

Це дуже допомагало, оскільки влас-
на (звісно, позитивна) історія протягом 
більшої частини ХІХ ст. належала до най-
важливіших аргументів, якими всі наро-
ди обґрунтовували свої амбіції і претен-
зії. Польський національний рух справив 
великий вплив на сусідні народи, даю-
чи їм взірці для наслідування, ідеали, 
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способи творення національного героя 
– словом, значною мірою спричинилися 
до розвитку інших національних рухів. 
Часом це було результатом свідомих дій, 
коли, наприклад, князь Адам Єжи Чар-
ториський на еміграції в Парижі нама-
гався через своїх дипломатичних агентів 
впливати на політику балканських на-
родів. Натомість часом польські взірці 
розносилися спонтанно й потрапляли 
навіть до тих народів, розвиток яких міг 
потрапити в конфлікт з польським націо-
нальним розвитком. Як приклад можемо 
нагадати популярність польської справи 
серед німецьких демократів після пораз-
ки Листопадового повстання в тридцяті 
й сорокові роки XIX ст.  

У цьому контексті можемо поглянути 
на взаємні польсько-українські впливи. 
Особливу роль тут відіграв польський 

романтизм, який у певний момент був бу-
квально захоплений Україною. У той час, 
як повісті Вальтера Скотта, надзвичайно 
популярні з другого десятиліття ХІХ ст., 
описували Шотландію як країну пов-
ну легенд, духів, упирів і романтичних 
розбійників – квінтесенцію романтизму 
– тоді ж кожна країна забажала й у себе 
мати щось подібне. «Україна є Шотлан-
дією Польщі», – написав у цей час Мау-
рицій Мохнацький, молодий і надзвичай 
блискучий літературний критик. Так як 
Скотт оспівував шотландських повстан-
ців, що стали на боці вигнаної династії 
Стюардів проти королів Англії з ганно-
верської династії, так само й польські 
автори, передусім Антоні Мальчевський, 
оспівували повстання козаків проти 
польської шляхти. Це, зрозуміло, не оз-
начає, що Скотт був би прихильником 

Марцин Залеський, Здобуття Арсеналу
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якогось сучасного повстання шотланд-
ців проти англійців, зовсім ні. Шотланд-
ські повстання промовляли до нього 
тією складно окреслюваною рисою, яку 
в ті часи саме й називали романтизмом: 
народними звичаями, барвистістю одя-
гу, простотою і дикістю (а водночас щи-
рістю) почуттів, привабливістю воєнної 
пригоди. Подібно діяла на польських 
поетів романтичність звичаїв і козаць-
ких пригод. Це захоплення не означало 
польської підтримки для української на-
цієтворчої програми, однак не могло не 
справляти впливу на неї. 

Були також особи, які йшли далі й на-
магалися свідомо підтримувати україн-
ський національний рух з переконання, 
що він буде союзником польської спра-
ви: передовсім виділяється дещо неса-
мовита, авантюрна й загадкова постать 
Міхала Чайковського (після переходу на 
іслам прийняв ім’я Садика-Паші), який, 
перебуваючи в еміграції після Листопа-
дового повстання, сподівався на анти-
російський польсько-козацький союз. 
Тут політична стратегія, базована на 
сподіванні послабити Росію, перепліта-
лася з  загальним для всієї «української 

Листопадове повстання
Увечері 29 листопада 1830 р. група студентів і військових слухачів школи підхорунжих зу-

стрілася в романтичній атмосфері під пам’ятником королю Янові ІІІ Собєському у варшавсько-
му парку Лазєнки. Цивільні атакували Бельведер, садибу великого князя Костянтина, брата 
імператора й головнокомандувача армії, а решта присутніх рушила через місто, закликаючи 
до революції. Розчарування наростало в Польському Королівстві протягом кількох років, а пліт-
ка про можливе використання польського війська для придушення нещодавньої революції 
в Бельгії посилила суспільне збурення. Революційний ентузіазм романтичної молоді перехре-
щувався зі скептицизмом старшого покоління політиків і генералів, які добре пам’ятали пораз-
ку Наполеона в Росії. Однак радикальні настрої молоді перемогли, і в січні 1831 р. сейм прого-
лосив детронізацію Миколи І як польського короля. У лютому 1831 р. російська армія увійшла 
в Королівство. Спочатку польські війська діяли успішно, однак головнокомандувачі, що часто 
змінювалися, уникали відкритого зіткнення з російськими військами. Деякі історики твердять, 
що ця кунктаторська стратегія була помилкою, інші схильні боронити її як єдиної можливості 
за умов великої диспропорції сил. Ще інші вважають, що різниця мілітарних потенціалів була 
надто великою, щоб повстання взагалі могло втриматися, незалежно від обраної стратегії. У ве-
ресні росіяни вступили до Варшави, а військо Королівства перейшло прусський кордон і склало 
зброю. Втрати були величезними: конституцію Королівства замінили Органічним статутом, що 
ліквідував його самостійність (збережено певну адміністративну автономію), ліквідовано сейм 
і армію, а також польське вище шкільництво, накладено контрибуцію. Близько 11 тис. осіб ви-
рушило в еміграцію (переважно до Франції). 
На думку більшості тодішніх поляків поразка повстання була наслідком збігу двох обставин. 
Перша – це слабкість польських командних кадрів, котрі, не вірячи в силу майже стотисячної 
армії, застосовували оборонну тактику, замість сміливого нападу на росіян. Друга – це відмова 
від спроб залучити до повстання народні маси, потенціал яких дозволив би швидку розбудову 
повстанської армії. Таким чином поразку 1831 р. не трактували як сигнал до відмови від по-

дальших повстань, а вказівку, що треба зробити, щоб наступний зрив закінчився успішно.
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школи» захопленням барвистістю козач-
чини, а також із чимось значно поважні-
шим: з розумінням і засудженням прови-
ни поляків, які «з усією несправедливістю 
[...] виступили проти козаків [...] четвер-
тували й мордували власних братів, дітей 
тієї самої матері, що й вони, і  змусили  
їх виступити проти себе зі зброєю – ки-
нутися на власну Матір», на Річ Поспо-
литу. 

Чудовим прикладом людини, що пе-
ребувала між двома національними ру-
хами, є постать Платона Костецького, 
руського (було б, звичайно, анахронізмом 
казати українського) поета і журналіста, 

Юліуш Словацький

Кордіан Юліуша Словацького, Польський театр у Варша-
ві; 1916 р.

Юліуш Словацький (1809–1849) був одним із найвидатніших поетів польського роман-
тизму; деякі цінують його вище, ніж Міцкевича. Він народився 1809 р. у Кремінці, навчав-

ся у Вільні, 1829 р. виїхав до Варшави, а після вибуху Листопадового повстання 1831 р. поїхав 
з дипломатичною місією до Лондона й залишився в еміграції. Найпопулярнішим твором Сло-
вацького була драма Кордіан, віссю інтриги якої була змова і замах проти царя, що посідав трон 
Польського Королівства. У творчості він охоче порушував українські мотиви (драма Срібний сон 
Саломеї, дигресійна поема Беньовський). 1844 р. Словацький написав Ґенезу з Духа – поему, 
в якій висловив тезу про вічну еволюцію духа, що відбувається шляхом відкинення і знищен-
ня його наступних матеріальних форм. Це в однаковій мірі стосувалося загибелі динозаврів 
(саме в цей час відкрили їх скам’янілості), як і менш чи більш кривавих змін політичної систе-
ми. Чим більша й кривавіша жертва, тим відродження у вищій формі – отже, дух Польщі, яка 
терпіла найбільше, здійснює еволюцію до найдосконаліших форм. Ідея ґенези була розвинута 
й доопрацьована в його останніх творах: драмі Самуель Зборовський і поемі Король-Дух. Поезія 
Словацького була особливо популярною напередодні вибуху Січневого повстання, але багато 

його ліричних віршів зберегли популярність до нашого часу.
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який діяв у Львові, автора серед іншого, 
поезій, писаних «руською» мовою, але ла-
тинською абеткою. «Як Трійця, так єдина 

Польща, Русь і Литва», – ця цитата з його 
найпопулярнішого вірша якнайкраще 
свідчить про таку «посередню» позицію. 

Юліуш Коссак, Адам Міцкевич і Садик-Паша в Туреччині (Садик-Паша під час Кримської війни зустрівся в Константи-
нополі з Міцкевичем, створюючи козацькі підрозділи для боротьби проти Росії)
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На позицію мешканців східних зе-
мель давньої Речі Посполитої впливали 
також росіяни. Можна сказати, що ці 
землі стали тереном боротьби польсько-
го й російського національних проектів. 
Ця боротьба виявлялася не лише в тому, 
що поляки хотіли, щоб мешканці цих зе-
мель полонізувалися, а російська влада 
бачила в руському населенні (майбутніх 
українцях і білорусах) корінних росіян 
(з литовцями справа була інакша). Часто 
йшлося про те, щоб окремішність меш-
канців (національна? регіональна?) набу-
ла характеру, прихильного для польської 

справи чи для Російської імперії. Часом 
траплялися випадки, коли в той самий 
момент обидві сторони польсько-росій-
ського конфлікту апелювали до одного 
адресата, розташованого «між» ними. 
Ось приклад з Листопадового повстання: 
у щоденнику Кароля Ружицького, коман-
дира кавалерійського полку на Волині, 
подана полкова пісенька, записана по- 
-українськи латинською абеткою (в кож-
ному разі у якійсь формі його діалекту): 
„Hej kozacze w imia Boha! Wże hołosyt 
w cerkwi zwin!”. Адже в цьому ж повстан-
ні козаки брали участь на російському 

Під час повстання 1863 р. з польського боку з’явилися спроби звертатися до антиросійських 
настроїв українців і білорусів (хоча і одних, і інших у той час ще рідко наділяли цими наз-

вами). Константи Калиновський, шляхтич і повстанець з земель, на яких більшість становили 
білоруські селяни, видавав часопис білоруською мовою (латинським алфавітом) під назвою 
„Mużycka prauda”. Зміст був антиросійським, але більше суспільним, ніж національним. Дослід-
ники досі не дійшли однозначної думки, наскільки Калиновський був польським демократом, 
що прагнув підняти народ на боротьбу за визволення, а наскільки білоруським національним 
«будителем». Незалежно від інтерпретацій, його значення в історії білоруського національного 

руху є незаперечним. 

Максиміліан Ґєримський, Повстанський пікет
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боці, а влада покликалася на їх традиції 
боротьби з поляками. 

У певному сенсі протилежною працею 
для Козацьких повістей Міхала Чайков-
ського був твір, незрівнянно славніший, 
який виник більш-менш у  цей же час: 
Тарас Бульба Миколи Гоголя, що зобра-
жає ворожість поляків і Речі Посполитої 
до козацтва XVII ст. Ричарда Вульпіус 
показала нещодавно в дуже цікавій пра-
ці, як антипольські настрої могли стати 
центральним елементом творення іден-
тичності для багатьох діячів українсько-
го національного руху в Російській імпе-
рії; російська влада толерувала їх, хибно 
вважаючи тотожними з  офіційною уря-
довою пропагандою, в той час як критика 

шляхетської Речі Посполитої насправді 
слугувала підставою для формулювання 
власної окремішності. 

Багато уваги я присвятив «гібрид-
ним» ідентичностям, які неможливо 
ототожнити з новітніми національними 
ідентичностями, що перемогли у ХХ ст. 
Очевидно, не всі з можливих напрямків 
розвитку мали однакові шанси на вті-
лення. Видається безумовним, що в міру 
демократизації і розвитку капіталізму 
(а  це були загальноєвропейські проце-
си) давня станово-релігійно-локальна 
ідентичність мусила поступитися місцем 
новим зв’язкам ідентичності і групової 
лояльності. Натомість було незрозуміло, 
який характер матимуть ці нові зв’язки. 

Січневе повстання 
Виразна криза Російської держави, задокументована поразкою у Кримській війні, спричи-

нилася до того, що багато поляків побачили новий шанс у боротьбі за повернення незалежнос-
ті. Радикальні й демократичні сили (т.зв. «червоні»), зокрема, вірили, що після того, як пов-
станська влада оголосить сміливі суспільні реформи (передусім звільнення селян) почнеться 
масовий наплив добровольців, які після швидкого вишколу створять велику народну армію, 
здатну протистояти потузі царату. При цьому розраховували, що візія майбутньої демокра-
тичної Польщі здобуде приятелів серед російських революціонерів, отримає підтримку країн 
Західної Європи і буде привабливою також для широких литовських, білоруських і українських 
мас. Спроби угоди (маркграф Александр Вєльопольський) більшість польської громадськості 
відкинула. 
Відсутність постійної польської армії означала, що від моменту вибуху (22 січня 1863) повстан-
ня мало характер партизанської війни. Створено таємну незалежну державу з власною податко-
вою системою, армією, поштою, пресою й судочинством. Першим декретом, який поширював-
ся також українською мовою, було здійснене звільнення селян. Попри величезну диспропорцію 
сил, завдяки жертовності партизанів і рішучості диктатора повстання Ромуальда Трауґутта, 
підпільна держава і військова організація пережили зиму 1863/1864 рр. Однак, коли в березні 
1864 р. російська влада видала декрет про звільнення селян і надання їм землі в користування, 
селяни перестали підтримувати (годувати й переховувати) партизанів. До того ж був заарешто-
ваний і страчений Трауґутт. Повстання зазнало поразки. Втрати вбитими, засланими й тими, хто 
втік у еміграцію, сягали десятків тисяч осіб, мало того, це не були випадкові особи, а політична 
й інтелектуальна еліти нації. Під час репресій після поразки повстання ліквідували автономію 
Польського Королівства, запровадили російську мову як державну в адміністрації, шкільництві 

й публічному житті.
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Та незалежно від міри правдоподібно-
сті того чи іншого розвитку подій, одне 
є певним: люди, які тоді жили, не знали, 
що приховує майбуття, не знали, яка з на-
мічених нових спільнот матиме більші 
чи менші перспективи існування. Цього 
незнання чи радше непевності, ми мог-
ли б нині не зауважити, якби зосереди-
лися лише на тих новітніх національних 
ідентичностях, котрі врешті (принаймні, 
з нашої нинішньої перспективи) здобу-
ли успіх. Якщо нинішній нарис я назвав 
«Сироти Речі Посполитої», то саме для 
того, щоб підкреслити відчуття непев-
ності, це «сирітство» після занепаду дав-
ніх структур і перед формуванням нових. 
Зрозуміло, що ця непевність була долею 
лише активніших, краще забезпечених, 
освіченіших чи просто вразливіших осо-
бистостей. Величезна більшість селян-
ського населення не відчувала цього при-
наймні до моменту скасування панщини 
близько середини ХІХ ст., а ймовірніше, 
аж до останніх років ХІХ ст., коли більш 
чи менш раптово зіткнулася з новітніми 
національними й суспільними ідеологі-
ями. Тим не менше, саме ці вражливі чи 
освіченіші особистості задавали тон усім 
суспільствам. 

Згадуючи про такі особистості, 
як Михайло Чайковський чи Платон 
Костецький, про перспективи розвит-
ку різних національних свідомостей, 
які не вели до гострого конфлікту між 
різними національностями, ми, од-
нак, мусимо пам’ятати про незвично 
потужний фактор, що блокував (чи, 
в кожному разі, надзвичайно утрудню-
вав) такий шлях розвитку. Мова про 

накладання суспільних і етнічних різ-
ниць. Поширене відчуття суспільної 
вищості народу, який щедро черпав із 
шляхетських традицій щодо «плебей-
ських» народів, зумовлювало, що лише 
нечисленні особистості з-посеред поля-
ків бачили можливості приязної співп-
раці з  непольськими національними 
рухами. Загально кажучи, поляки були 
вражені розвитком національних рухів 
інших народів Речі Посполитої. Їхні 
вимоги й прагнення, досить скромні 
протягом ХІХ ст., обмежені культурни-
ми постулатами й самим лише визнан-
ням окремих національностей, сприй-
малися поляками як неспровокована 
агресія. Як результат, польська сторо-
на була вражена, що представники ін-
ших національностей не асимілюються 
спонтанно до польськості (зі збережен-
ням, щонайбільше, якого залишкового 
почуття етнографічної окремішності). 
Отож поляки вбачали в національних 
рухах українців чи інших віденську чи 
московську, а часом також прусську ін-
тригу. Не козацькі повісті Чайковсько-
го, а Вогнем і мечем Генрика Сенкеви-
ча творило в  Польщі образ українця.  
Епічну розповідь про польсько-укра-
їнську боротьбу в середині XVII ст. не 
можна назвати однозначно антиукра-
їнською книжкою, а деяким героям, 
таким як Іван Богун чи сам Богдан 
Хмельницький, не бракує своєрідної 
величі. Однак не викликає сумніву, що 
загальний образ козацтва – бунтівни-
ків, «гайдамаків» – є незрівнянно кри-
тичніший, ніж у творах «української 
школи». 
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З усіх цих міркувань трудно ди-
вуватися, що в кінцевому підсумкові 
український національний рух, як і ли-
товський, а згодом також білоруський 

створився не лише в опозиції до поль-
ського національного руху (це ще було б 
досить звичайним, бо врешті національ-
ні рухи, як правило, не люблять своїх 
сусідів), але й утворився як рух, що під-
креслював свою народність і демокра-
тизм у  протиставленні до нібито «пан-
ського», аристократичного польського 
руху. Для народів Габсбурзької монархії 
переломним моментом у творенні мо-
дерної національної свідомості є період 
заворушень, повстань, надій і  розча-
рувань 1848–1849  рр., званий «Весною 
народів». У цей час проявляються по-
літичні амбіції, що існували й раніше, 
але не мали нагоди виявитися у формі 
політичних рухів. Це, звичайно, не оми-
нуло галицьких русинів. 1848 р. вперше 
до порядку денного входить питання 
поділу Галичини на дві провінції, східну 
(переважно руську) і західну (переважно 
польську). Для земель Російської імперії 
епохою появи національних рухів є, за-
гально кажучи, доба Олександра ІІ.

Генрик Сенкевич

Генрик Сємірадзький, Смолоскипи Нерона
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Акцентування демократизму україн-
ців, білорусів чи литовців спричинилося, 
що для багатьох (можливо, для більшо-
сті) національних діячів протягом ХІХ ст. 
польський національний рух і  пам’ять 
Речі Посполитої сприймалися як більша 
загроза, аніж загроза з боку Російської ім-
перії. Багатонаціональна імперія здавала-
ся менш загрозливою, ніж небезпека по-
лонізації, окрім того, вона була не такою 
«аристократичною», демократичнішою, 
звичайно не в політичному, а в соціально-
му сенсі. Володимир Спасович (ще одна 
постать з національного й культурного 
пограниччя, цього разу польсько-росій-
ського) писав у своїй історії польської 
літератури про Польщу як країну цілком 
шляхетську, а Росію – селянську. В жод-
ному разі він не трактував цього оціноч-
но, а лише як ствердження соціологічної 
дійсності. Ця «нешляхетськість» росій-
ської культури була важливим козирем 
Росії у її прагненнях залучити на свій бік 

народи, що жили на східних землях дав-
ньої Речі Посполитої. 

Національні рухи, як литовський, так 
і український, а дещо згодом і білорусь-
кий творилися, отож, на базі «власної» 
народної культури, а їх провідною вер-
ствою була нова інтелігенція (а не давня 
полонізована шляхта). Ця інтелігенція 
створювала окрему в кожної з націй ві-
зію національного майбуття, провідну 
роль у якій відігравало переконання 
в  національній демократичній традиції. 
Мовби символічним проявом такого 
ставлення, коли народи східних земель 
давньої Речі Посполитої творять нову 
ідентичність всупереч традиції давньої 
польсько-литовської держави, може бути 
рельєф молодого литовського різьбяра, 
демонстрований у Відні в перші роки 
ХХ ст., що зображав Орла й Погоню в бо-
ротьбі – мовби глузлива алюзія до герба 
давньої Речі Посполитої з одночасним 
зображенням гербів Польщі й Литви, що 

Генрик Сенкевич і зміцнення душ
Генрик Сенкевич походив зі збіднілої шляхетської родини. Молодим хлопцем став свідком поразки Січневого 

повстання, дорослим чоловіком – революції 1905 р. й вибуху Першої світової війни. Він не дочекався відновлен-
ня незалежності, помер 1916 р. у Швейцарії, де спільно з Іґнацієм Яном Падеревським співорганізував Комітет 
допомоги жертвам війни в Польщі. Славу, популярність і гроші йому принесли повісті – написана 
у 1883–1888 рр. трилогія (Вогнем і мечем, Потоп, Пан Володийовський), пізніші Тевтонці i Quo 
vadis. 1905 р. отримав Нобелівську премію з літератури. Генрик Сенкевич писав свої повісті «для 
зміцнення сердець», у трилогії зневірених читачів з розділеної Польщі переносив у барвистий 
світ Речі Посполитої XVII ст., коли мужні сармати провадили, а часом і вигравали великі битви, 
мед лився потоками, а любов долала всі перешкоди. Йому закидали поверховість і легковажен-
ня поважною проблематикою, психологічний схематизм, історичні неточності й анахронізми, 
а також консервування певного традиційного типу патріотизму: ксенофобського, зверненого 
в минуле й байдужого до нових часів. Водночас за ним визнавали великий талант оповідача. 
Живі, можливо дещо шаржовані постаті Заґлоби, Скшетуського, Богуна, Кміцица, Володийов-
ського, Баськи й Оленьки, а згодом Марка Вініція й Петронія із Quo vadis назавжди увійшли до 

польської (можливо, не лише?) свідомості й масової культури.  
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використовував цей давній іконографіч-
ний мотив з цілком протилежним намі-
ром, аніж у творців гербу.

Цей поділ герба на два окремі мож-
на трактувати символічно: на почат-
ку ХХ  ст. національне почуття ставало 
чимраз ексклюзивістичнішим. У часи 
перед поділами не було нічого дивного 
в тому, що шляхтич міг уважати себе 
водночас русином, литвином (в сенсі 
мешканця Великого Литовського Кня-
зівства) й поляком (польським шлях-
тичем). Протягом ХІХ ст. така позиція 
ставала чимраз складнішою для сприй-
няття. Хтось є поляком чи євреєм, або 
українцем, або литовцем – і ніколи од-
ним і іншим. Мало того, популярність 
здобуває ідея конфлікту між народами 
– переконання, що конфлікт є природ-
ним станом і в певному сенсі бажаним. 
У  польській політичній думці теорію 
про природний і неминучий конфлікт 
між націями найповніше висловили 
національні демократи в перші роки 
ХХ  ст., передусім Роман Дмовський 
у Думках сучасного поляка. 

Важливим чинником загострення 
стосунків і поглиблення міжетнічних 
дистанцій є неухильна інтеграція націо-
нальної і релігійної ідеологій. В  перші 
десятиліття ХІХ ст., в часи домінації 
просвітницьких настроїв, мало хто, 
в  принципі, визнав би католицизм не-
одмінною складовою польськості. Саме 
духовенство значною мірою перебувало 
під впливом просвітницьких ідей, а хто 
був противником цих ідей, той був кон-
серватором і з обуренням дивився на 
всіх національних активістів, як на ре-
волюціонерів, ворогів суспільного ладу 
й релігії. З поширенням національного 
руху в останні роки ХІХ ст. ситуація змі-
нилася і  католицизм стає мовби сино-
німом польськості. Всупереч тому, чого 
можна було б, мабуть, чекати, на практи-
ці релігія не справляла пом’якшуючого 
впливу на націоналізм. Зовсім навпаки, 
поєднання обох складників збільшувало 
потенціал етнічного конфлікту, оскільки 
надавало національному рухові релігій-
ного характеру й емоційної напруги, що 
ускладнювала компроміс. 

«Весна народів»
«Весна народів» відіграла суттєву роль у процесі формування новітніх націй на польських 

землях. Навесні 1848 р. полякам під прусською займанщиною вперше вдалося організувати 
політичний рух і добровольчі збройні підрозділи, учасниками яких були представники всіх су-
спільних груп, у тому числі й селянства. Хоча Великопольське повстання 1848 р. не принесло 
мілітарного успіху, події «Весни народів» започаткували швидкий розвиток мережі польських 
суспільних, господарських і культурних інституцій, які дозволили полякам пережити різкий 
курс германізаційної політики, прийнятий німецькою владою в другій половині ХІХ ст.
У Галичині створення Головної руської ради виявилося початком швидкого розвитку україн-
ського національного руху, найважливішою метою якого була емансипація і розширення об-
сягу свободи дій українського населення, а водночас обмеження привілейованості поляків. 
У результаті з 1848 р. польсько-українське суперництво стало найважливішим елементом пу-

блічного життя у Східній Галичині.
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Специфічним чином відбувалися змі-
ни серед єврейського населення. Якщо б 
ми хотіли зробити неможливе й кілько-
ма словами передати історію цих змін, 
то ХІХ ст. ми мали б назвати епохою су-
перечки навколо рівноправності, а далі 
навколо можливості асиміляції євреїв. 
Суперечка закінчилася частковою пе-
ремогою прихильників рівноправності: 
в Пруссії вже на початку ХІХ ст., у Габ-
сбурзькій монархії остаточно під час ве-
ликих реформ шістдесятих років, у Поль-
ському Королівстві 1862 р., коли була 
запроваджена цивільна рівноправність 

євреїв. На інших землях 
давньої Речі Посполи-
тої, включених до складу 
Російської імперії, треба 
було чекати ще кількаде-
сят років. Після надання 
рівноправності посилив-
ся процес асиміляції єв-
реїв, на землях, що нас 
цікавлять передусім до 
польськості й німецько-
сті. Водночас із розвитком 
асиміляції посилилися 
й антисемітські настрої. 
Досі антиєврейська публі-
цистика закидала євреям 
узагалі, що вони відосо-
блюються, що не бажають 
прийняти «християнську» 
культуру. Тепер, коли аси-
міляція ставала дійсністю, 
євреям закидали цілком 
протилежне: насильне 
проникнення в  польське 
суспільство, затирання 
слідів свого давнього єв-

рейства і прикидання справжніми поля-
ками. Якщо на початку XIX ст. єврея вва-
жали поганим тому, що він вирізнявся, 
то за кількадесят років навпаки – він був 
поганим, бо уподібнювався. 

Так чи інакше, євреїв відкидали. 
Отож нічого дивного, що ті звернули-
ся до більш чи менш радикальних лівих 
рухів, а  також до сіонізму – національ-
ної ідеології, що поділяла більшість сво-
їх хороших і поганих рис з усіма іншими 
національними ідеологіями в Централь-
но-Східній Європі, з одним суттєвим 

Артур Ґроттґер, Присяга (з циклу „Lithuania”)
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винятком: рідний край євреїв мав бути 
десь далеко. Насправді ситуація була 
складнішою: деякі сіоністи були проти 
еміграції євреїв, а багато євреїв зберегли 
в процесі асиміляції свою національну 
ідентичність, хоча це наражало їх на чис-
ленні труднощі, оскільки одним із най-
важливіших аспектів вищезгаданої ради-
калізації національних рухів на початку 
ХХ ст. було зростання антисемітизму до 
небачених розмірів. 

Ця радикалізація національних ру-
хів відбувалася в контексті господар-
сько-суспільних змін, що набирали роз-
маху в другій половині ХІХ ст. й умовно 
визначалися як розвиток капіталізму. 
Капіталізм ускладнював національне 
питання ще більше. Він ламав майнові, 
професійні, територіальні структури 
й  посередньо перекидав догори ногами 
галузі, менш пов’язані з господарством, 
такі як структура визнань, престижу 

й участі у владі. Він спричиняв міграцію 
населення з села до міста, що дуже змі-
нює етнічний характер даного регіону. 
Українці, яких поляки у Львові напере-
додні «Весни народів» майже не поміча-
ли, перед 1914 р. вже були в місті важли-
вою і помітною групою, яку зауважували 
навіть найнеприхильніші спостерігачі. 
Капіталізм сприяв розвиткові освіти, 
змушував звільнити селян, творив ро-
бітничий клас з усіма суспільними, полі-
тичними й ідейними наслідками цього 
явища. Загалом він дестабілізував світ, 
створюючи нові терени багатства й нові 
терени злиднів, ставав одним із найваж-
ливіших чинників, що посилювали цю 
непевність щодо напрямку змін – не-
певність, яка є  головною темою цього 
нарису. Водночас, у довшій перспективі, 
капіталізм гомогенізував суспільства, 
включав їх у суцільний простір ринко-
вого обміну, витісняв місцеві традиції 

Поляк-католик
Протягом більшості XIX ст., так само, врешті, як і в добу перед поділами, цілком не було 

очевидно, що польськість мусить якимось особливим чином поєднуватися з католицизмом. 
Щоправда, в епоху контрреформації і в культурі бароко XVII й першої половини XVIII ст. дуже 
підкреслювали католицизм як рису польського шляхтича, та протягом наступних ста кільканад-
цяти років, аж до останніх десятиліть ХІХ ст., ця ідея, яку багато хто інтуїтивно сприймав як при-
родну, знаходила небагатьох захисників. Просвітництво в другій половині XVIII ст. й позитивізм 
у другій половині ХІХ ст. були раціоналістичними течіями й не бачили причини, чому поляком 
не міг бути хтось Мойсеєвої віри чи й узагалі без віри. Цікаво, що й епоха романтизму, яка від-
верталася від раціоналістичних ідеалів просвітництва, була далекою від того, щоб поєднувати 
католицизм із польськістю. Релігійність великих польських романтиків була неортодоксаль-
ною, часто перебувала в гострому конфлікті з папством і духовенством. Переконання про осо-
бливу близькість між Польщею і католицизмом розвивалося поступово протягом ХІХ ст.; цьому 
сприяло Січневе повстання, а особливо його візія, відображена в надзвичайно експресивних, 
міфотворчих рисунках Артура Ґроттґера. Однак цей стереотип перетворився на політичний 
чинник щойно на переломі XIX й XX ст., коли на нього почали покликатися новостворені масові 
політичні партії. Весь цей час великі групи польської інтелігенції виступали проти ототожнення 

католицизму й польськості. Суперечка триває донині.
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одягу, ремесла, діалекту чи кухні, уніфі-
кував культуру (вплив школи, заробіт-
чанських міграцій, а також військової 
служби).  

Однак капіталізм не вів неухиль-
но до тріумфу новітньої національної 
держави (як уважав, наприклад, Ер-
нест Ґеллнер). Дестабілізація, викли-
кана капіталізмом, сприяла етнічним 
і  суспільним конфліктам, бо «зсаджені 
з коней» охоче сприймали радикальні 
гасла. Навіть частковий розвиток осві-
ти створював умови для розвитку масо-
вої політики, яка висувала радикальні 
й демагогічні гасла, суголосні емоціям 
напівосвіченого масового користува-
ча. Капіталістичні зміни були викли-
ком для Європи і світу; однак вони не 
вирішували, якою буде реакція на ці 
виклики. Капіталізм уніфікує суспіль-
ство, послаблює регіональні й суспільні 

Кароль Бейєр, Рабин Дов Бер Мейзельс (головний рабин 
Кракова, 1832–1856, а згодом Варшави, 1856–1878)

Євреї між ортодоксією, асиміляцією, революцією і сіонізмом 
Кожен мешканець Центрально-Східної Європи протягом ХІХ ст. ставав перед вибором нових 

ідентичностей. Розвиток промисловості, зростання міст і міграція з сіл до міст, створення усе 
масовіших національних ідеологій викликало нову самоідентифікацію: чимраз частіше не до-
сить було сказати, що хтось, наприклад, є шляхтичем, «тутешнім», католиком чи сповідником 
іншої релігії: слід було вибирати національну й ідеологічну приналежність. Не виключено, що 
для євреїв цей вибір був найдраматичнішим, бо вони мали чи не найбільше можливостей і най-
більшим чином були пов’язані з найглибшими змінами ідентичності. Чи залишатися замкну-
тим у своєму світі релігійної ортодоксії і традиційних звичаїв? Чи перейняти культуру котрогось 
із сусідніх християнських народів, щоб у його рамках розвиватися разом з усією європейською 
культурою? Але котрий із народів вибрати як власний? Чи може, врешті, розпочати діяти задля 
радикальної зміни європейського ладу й через прагнення до суспільної революції брати участь 
у найрізноманітніших соціалістичних рухах, або ж визнати євреїв окремою нацією й вимагати 
для них усіх національних прав, а не лише індивідуальних, громадянських? 
До всіх цих дилем додавалося також зростання новітнього антисемітизму, котрий – інакше, ніж 
традиційні антиєврейські упередження – був скерований передовсім проти асимільованих єв-
реїв, бо саме в них вбачав особливо небезпечних – бо прихованих – ворогів. Антисемітизм був 
одним із чинників, який природним шляхом штовхав євреїв до лівих угруповань, які обіцяли 

їм поліпшення долі.
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відмінності: цей процес може сприяти 
національним рухам, але так само до-
бре може діяти на користь наднаціо-
нальних імперій. Демократизація полі-
тичного й  суспільного життя дозволяє 
національним рухам здобувати нових 
прихильників, але водночас дозволяє 
правлячим колам користатися з під-
тримки селянських мас, традиційно 
лояльних до європейських монархій 
(невипадково консерватор Бісмарк 1871 
запровадив загальне голосування до ні-
мецького парламенту, так само вчинив 
1907 цісар Франц Йосиф з австрійським 
парламентом). Інакше кажучи, капіта-
лізм змінив правила гри в суспільстві, 
але жодним чином не вирішив, хто буде 
переможцем.

Микола Міхновський, Самостійна Україна; обкладинка 
брошури, 1900 р.

«Ляхи за Сян». Багато господарів на одній землі 
На переломі ХІХ й ХХ ст. національні питання в Центрально-Східній Європі увійшли в нову 

фазу: чи не вперше в історії регіону політичні зацікавлення охоплювали чимраз більшу части-
ну звичайних мешканців земель, що нас цікавлять. Завдяки цьому факт, що в якійсь околиці 
більшість населення розмовляла по-польськи чи по-українськи або по-литовськи несподівано 
ставав фактом першорядного політичного значення. Романтикам легко було говорити про бра-
терство вільних народів, коли національний рух охоплював лише вузьке коло еліт; але й тоді, 
як свідчать події революції 1848 р., не бракувало конфліктів, хоча з’являлися також приклади 
порозуміння, приязні й уміння компромісу. Однак тепер, через півстоліття після 1848 р., політи-
ки радикалізувалися: вони апелювали до захоплень і упереджень, заявляли, що конфлікт є при-
родним явищем між націями. Демократизація суспільного й політичного життя спричинилася 
до того, що вперше чи не основним аргументом у політичних суперечках стала етнічна прина-
лежність населення даної території. Якби позначити на карті території, яких домагалися для себе 
окремі нації, а радше їхні керівники, то ці терени значною мірою накладалися одні на одних. Це 
не обов’язково означало, що наслідком мусить бути кривава війна, але напевно розширювало 
сферу можливих конфліктів. Для східних земель давньої Речі Посполитої ця зміна позицій мала 
суттєве значення. Історичний аргумент про приналежність цих земель до Речі Посполитої, який 
охоче використовували поляки, втрачав своє значення. Тепер усі покликалися на етнографічні 
аргументи, підбираючи статистичні відомості так, щоб вони свідчили про слушність власних ви-
мог. Чимраз більше поширювалося переконання, що кожна територія може мати лише одного 

господаря, а всі інші етнічні групи можуть мати в кращому разі статус толерованих меншин.
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4 Націоналізм і демократизація суспільства

так і у внутрішній політиці, коли націо-
нальна ідентичність стає чимраз більше 
домінуючою ідентичністю. 

Є, однак, і друга сторона медалі. 
У  ХІХ й перші роки ХХ ст. національна 
ідея виконувала важливу демократиза-
ційну функцію. З нинішньої перспективи 
ми часто можемо вважати, що національ-
на ідея має функцію, що «звужує» обрії; 
підкреслює значення «своїх», відкидає 
чужих і т.п. Так було і в ХІХ ст., але була 
також дуже сильна протилежна функція: 
національна ідея звертається не лише 
проти держав-загарбників чи проти ін-
ших націй, які вважаються ворогами. 
З такою ж силою вона звертається проти 
станових поділів у власних суспільствах, 
старається розширити обрії селянського 
населення поза його власне село, з’ясува-
ти міській інтелігенції і поміщицтву зна-
чення «народу» для національної справи. 
Отож вона розширювала поняття «ми» 
з  локального чи станового на загально-
національне, а тим самим сприяла демо-
кратизації.

Хто досліджує розвиток національних 
рухів у ХІХ ст., в того часто складається 
враження, що існує якийсь темний меха-
нізм, який неминуче провадить до заго-
стрення конфліктів, з усіма жахливими 
наслідками цього, відомими нам з історії 
ХХ ст. Дуже слушно виступили проти 
цього такі дослідники, як Юзеф Хлебов-
чик, Їжі Коржалка чи Іван-Павло Химка, 
вказуючи можливості альтернативно-
го розвитку тих чи інших національних 

Багато дослідників писало про ритм 
розвитку національних рухів від куль-
турної фази до фази політичної. Це, 
звісно, певне спрощення, бо якийсь по-
літичний елемент, хоча б навіть радше 
у  сфері мрій, ніж реальних прагнень, 
напевно, завжди існував у національних 
рухах, наприклад, питання мови, яку ви-
користовує населення, що живе на даній 
території, були предметом уваги віддав-
на. Але є очевидним, що функція націо-
нальної ідентичності зростає як у між-
народній політиці, коли питання мови 
мешканців даного регіону стає чимраз 
сильнішим аргументом у переговорах, 

Вітольд Войткевич, Вулична маніфестація, 1905 р.
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рухів. Історик, на мою думку, повинен 
утримуватися від обох крайнощів: як 
фаталістичного переконання в немину-
чості певних історичних процесів, так 
і  наївного переконання в  протилежно-
му, що світ є досконало пластичним і все 
спокійно могло б відбуватися інакше. Не 
можна a priori виключити можливість 
такого розвитку ситуації, в якому націо-
нальне відчуття не грало б такої суттєвої 
ролі, як грало насправді, або в якому ідея 
національної держави не стала б доміну-
ючою, а великі імперії втримали б свій 
стан володіння. Однак не можна оцінити 
шансів такого перебігу історії. Сталося 
те, що сталося: в кінці XVIII ст. ми маємо 
справу зі становим багатоетнічним, ба-
гатомовним і багаторелігійним суспіль-
ством, у якому, однак, приналежність 
до стану переважно вирішує питання 

ідентичності і життєвих шансів особи. 
Через сто років, в момент закінчення 
Першої світової війни, ми маємо справу 
з суспільствами в стані хаосу, з  відкри-
тою ситуацією, за якої в політичній сфері 
все видається можливим, але одне ви-
дається певним: національна свідомість 
природним чином є основною формою 
колективної свідомості. Це, звісно, не оз-
начає, що всі чи навіть більшість людей, 
які заселяли території, що понад сто ро-
ків тому належали до Речі Посполитої, 
були наділені новітньою національною 
свідомістю; це означає лише, що еліти, 
які формували найрізноманітніші полі-
тичні концепції, вважали, що поділ лю-
дей на різні нації є справою очевидною 
і природною, і враховували цей факт 
у  своїх програмах. Навіть соціал-демо-
крати й комуністи, котрі, однак, – у силу 

Нація в новітніх політичних рухах 
Історики, соціологи й інші дослідники віддавна сперечаються: чи нація – не так якась кон-

кретна нація, як нація взагалі, як суспільне явище – є витвором капіталістичної модернізації 
ХІХ ст., чи ж нації існували «від завжди»? (найблискучіше «модернізаційна» теорія відображена 
у відомій книжці Ернеста Ґеллнера). Відповідь, як завжди, була б чимось середнім між обома 
позиціями: якісь форми ідентичності, приблизно окреслюваної як національна, існували вже 
віддавна, але в ХІХ ст. змінилися, консолідувалися і стали однією з найважливіших рис іден-
тичності людини. Можна сказати, що в ХІХ ст. національна ідентичність починає виконувати 
ту центральну функцію, яку в попередні епохи виконувала релігійна ідентичність чи станова 
приналежність. Питання «ти поляк, німець, чи українець» стало для чимраз більшої кількості 
людей важливішим за питання «ти шляхтич чи селянин» і навіть за питання «ти католик, пра-
вославний чи протестант».
Це зростання значення національної проблематики могло реалізовуватися різним шляхом 
і з цього ще не випливала обов’язково жодна конкретна політична опція. Націю можна було 
розуміти політично (як загал населення даної держави, без різниці мови, або ж як ту частину 
населення, яка наділена політичними правами) або етнічно (як населення, що говорить даною 
мовою); можна було домагатися прав нації в рамках багатонаціональної держави, а можна 
було прагнути до національно-державної незалежності; так чи інакше від перелому ХІХ і ХХ ст. 
національна ідентичність мас населення залишається чинником політичного життя, з котрим 

кожен мусить рахуватися.
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марксистської ортодоксальності, – мали 
відкидати національну свідомість як вид 
«фальшивої свідомості», як одну з  тих 
вигадок буржуазії, що мають на меті 
відвернення уваги робітничого класу 
від класової боротьби – навіть вони вва-
жали національну свідомість за один із 
основних виявів людської ідентичності 
і в  своїх проектах наднаціональних без-
класових суспільств враховували різні 
види національної автономії, на терито-
ріальній чи персональній засаді.

Давні сироти Речі Посполитої пере-
творилися, що б там не було, на членів 
окремих націй, еліти котрих мали одно-
значні – і взаємозаперечуючі – державні 
прагнення. Як усі історичні процеси, так 
і цей мав, напевно, як кращі, так і  гірші 
наслідки, і завданням історика не може 

бути вимірювання одних і других. На 
один, загально кажучи позитивний на-
слідок, що виявився у дуже далекій пер-
спективі, слід, однак, звернути увагу. 
Розвиток національної свідомості, а в да-
лекій перспективі, здобуття східними 
сусідами Польщі власної державності на 
початку дев’яностих років ХХ ст., спри-
чинився, що чимраз більше стирається 
(якщо вона взагалі колись мала сенс) 
різниця між «державним», «історичним» 
польським народом і «плебейськими» 
сусідніми народами. Однаково державні, 
а водночас однаково плебейські після ро-
ків комуністичної трансформації, всі зга-
дані в цьому нарисі народи стоять більш-
менш на однаковому рівні. Це може лише 
допомагати в будівництві добрих взаєм-
них стосунків. 

Розділ 6. Про що слід розмовляти
•  «Малі держави великих, хоч і обманутих надій», тобто Варшавське Князівство (1807–1815) й Польське 

Королівство (1815–1839) продовжили конституційний досвід польського суспільства й відкрили його для 
нових адміністративних вирішень. Уявімо собі період польського національного поневолення без цих двох 
несуверенних державностей – наскільки поляки були б біднішими?

•  Поляки, що жили в Галичині й український національний рух, який там зароджувався, старанно використали 
історичний шанс, що виник внаслідок конституційних і федеративних перетворень монархії Габсбургів. 
Варто зазначити всі політичні й культурні здобутки як польської, так і української сторін у період галицької 
автономії (1867–1914).

•  Амвон і книжка в ХІХ ст., за умов бездержавного існування – особливо в російській займанщині, заміняли 
інституції неіснуючої держави. Звідси велика незмірна роль Католицької церкви й вітчизняної літератури 
в період національного поневолення. Поміркуймо, як брак власної держави окреслював можливості розвит-
ку польського суспільства. Приклади з ХІХ ст. можемо знайти хоча б у вигляді міст, позбавлених столичного 
характеру, наприклад, Варшави, Вільна, Кракова. Інші в мережі шкіл і університетів чи, врешті, в розвитку 
комунікаційної мережі, наприклад, залізниці.  
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•  У польському національному досвіді ХІХ ст. дуже відчутним було явище політичної еміграції. В кінці XVIII ст. 
ї ї адресою був Дрезден, у ХІХ ст. – Париж. У період між повстаннями (1831–1863) центр польського політич-
ного й художнього життя перемістився до Франції. Досвід політичної еміграції не є чужим нашим суспіль-
ствам і в ХХ ст. Варто поміркувати, які наслідки для існування національної спільноти зазвичай давала 
тривала політична еміграція ї ї еліт.

•  Всупереч германізаційній політиці, що реалізовувалася у прусській займанщині (після 1871) й русифікаційній 
– у російській займанщині (після 1864), в цих займанщинах розвивалася жива течія польської культури. А кі-
нець століття й початок ХХ ст. заповнені ефективними діями на користь «націоналізації» верств польського 
народу. Варто поміркувати, яку роль у цих діях відіграла нова суспільна верства – інтелігенція. Варто також 
подумати, в чому полягали різниці суспільної структури й можливостей діяльності польської і української 
інтелігенції.  

•  У ХІХ ст. на південно-східних землях давньої Речі Посполитої поляки й українці жили поруч – як у російській 
займанщині, так і в Галичині. Варто розмовляти про виникнення в цей час української національної свідо-
мості і ставлення до неї польських еліт, а також польських політичних рухів. Чи польська сторона виявилася 
готовою до українського національного пробудження?

•  У ході Першої світової війни на польсько-українській сцені з’явився новий гравець – Німецька імперія. Варто 
розмовляти про те, як німецька сторона ставилася до польських і українських незалежницьких прагнень? 
Чи – як робили попередньо Росія і Австрія – зміцнювала свою позицію на Україні, протиставляючи українців 
полякам? 

•  Поширення суспільної сфери національної свідомості в ХІХ й на початку ХХ ст. супроводжувалося куль-
туротворчими діями польських еліт, які варто відзначити: збирання національних пам’яток, розвиток 
музейництва, заснування наукових інституцій в країні і заснування польських національних інституцій за 
кордоном, врешті, організація «колективних патріотичних переживань» – святкувань ювілеїв. 

•  Варто розглянути зв’язок польської культури з Заходом у період бездержавного існування. У згаданий 
період польська література й художня культура складали інтегральну частину європейської культури і разом 
із нею пройшли чергові фази від романтизму через реалізм, окреслюваний у Польщі позитивізмом, до 
модернізму, який у нас звали «Молодою Польщею». Всі ці течії мали свою польську специфіку. 

•  Зародження і діяльність новітніх рухів і політичних партій на польських землях пов’язані з подібними 
явищами в політичному житті інших європейських суспільств. Варто розуміти різниці в політичному поло-
женні поляків у трьох займанщинах у пов’язанні з конституційними формами цих країн і їхньою політикою 
щодо своїх польських провінцій. Австро-Угорщина й галицька автономія в умовах конституційної монархії. 
Німеччина й германізаційна політика в умовах конституційної монархії. Росія і репресивна русифікаторська 
політика в умовах самодержавства. Варто з’ясувати їхній вплив на польську політичну активність (легаль-
ність, нелегальність, можливість участі в політичному житті держав-загарбників).  
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