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ПОЛЬСЬКІ ПРОСВІТИТЕЛІ І УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ПОЛЬСЬКІЙ 
СУСПІЛЬНІЙ ДУМЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVIII СТ. 

 
   У статті підняте питання про вплив ідей просвітительства на світоглядні 

позиції польських суспільно-політичних діячів у соціально-економічній і політичній сфері 
при з’ясуванні українського питання в Правобережній Україні, яка входила до складу 
Польської держави. Цей український регіон таїв у собі особливо соціально найвибуховішу 
небезпеку для польської влади. Тут воєдино злились релігійні, національні, політичні 
суперечності, які потребували від польського істеблішменту нагального розв'язання. Від 
розв’язання українсько-польської споконвічної соціально-політичної  дилеми про статус 
українського корінного населення Правобережної України, на думку польських 
просвітителів другої половини ХVІІІ ст., залежав економічний добробут і процвітання 
самої Польщі та, зрештою, державна незалежність від посягань сусідніх урядів – Росії, 
Пруссії, Австрії. 

Відповідно, враховуючи складну міжнародну і внутрішню ситуацію, польські 
просвітителі запропонували ряд соціально-аграрних і юридично-правових проектів, які 
передбачали покращення економічного побуту українського селянства та визнання за 
ними громадянських прав, що є природними правами кожної людини, зокрема й надання їм 
особистої свободи. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. У ХVІІІ ст. головною та новітньою 
світоглядною ідеологією стає просвітництво, яке в центрі суспільної уваги поставило 
людину, її моральні критерії, роздуми про навколишній світ, переживання та емоційне 
повсякденне життя. Наріжним каменем просвітницької теорії було питання особистої 
свободи та рівних громадянських прав у тогочасному становому суспільстві. 

В Правобережній Україні питання особистої свободи стояло досить гостро і було 
пов’язане із кріпосницькими виробничими відносинами між українським селянством та 
польськими поміщиками, – шляхтою і магнатами, що представляли соціальні верхи 
суспільства. 

Цей чинник зумовлював ще й національно-релігійні суперечності й приводив до 
серйозних протистоянь між основною масою православного українського люду на 
Правобережжі та меншістю людності католицького віросповідання – польською шляхтою. 

Українські правобережні землі протягом усього ХVІІІ ст. потрясали безперервні 
соціальні та національні рухи, які отримали назву «гайдамаччина». З другого боку, 
жорстокі методи придушення польським урядом і магнатами народних визвольних рухів і 
повстань призводили до економічної кризи та послаблення державних позицій Речі 
Посполитої на міжнародній арені. 

Вихід із цих негативних тенденцій у політичному становищі своєї країни польські 
просвітителі бачили у здійсненні низки реформ: аграрних, законодавчих, виробничих, 
станових, суспільних відносинах і в освіті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальнотеоретичною основою статті 
стали праці таких учених, як В. Семевський, М. Костомаров, В. Серчик, Н. Зансіровська, 
М. Куреєва, Є. Міхаський, В. Смолій. 

До того ж, у статті глибоко аналізуються проекти, виступи, праці таких польських 
суспільно-політичних діячів 70–90-х рр., ХVІІІ ст. як А. Сулковський, І. Вебицький, А. 



Замойський, Т. Морський, Л. Верцель, В. Стройноський, Ф. Макульський. Особливий 
акцент зроблено на теоретичну спадщину та практичну діяльність польських 
просвітителів – Г. Коллонтая, С. Сташиця, Ф. Єзерського.  

У статті широко використані архівні документи, що стосувались дебатів з 
українського питання на Чотирьохлітньому Сеймі (1788–1791 рр.) 

Формулювання мети статті. Представлена проблема є малодослідженою і потребує 
глибокого і всебічного вивчення. Це визначає мету публікації – аналіз аграрних і 
юридично-правових проектів польських просвітителів другої половини ХVІІІ ст. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. В Правобережній Україні та в Галичині, що входили у 
ХVІІІ ст. до політичного організму Речі Посполитої, соціально-економічні та політичні 
інтеграційні процеси завершились у першій чверті XVIII ст. Уся маса українського 
поспільства опинилась у кріпосницькому становищі. 

У 60-х рр. XVIII ст. панщина майже превалювала на всій території Правобережжя і 
Галичини й досягла 4 – 6, а то й 8 разів на тиждень, окрім південних порубіжних районів з 
Лівобережжям і Запорозькою Січчю. Становище українського селянства ускладнювалось 
ще національно-релігійною ситуацією в Правобережному регіоні. Варшавський уряд 
проводив жорстоку політику денаціоналізації та окатоличення українського народу, що 
супроводжувалось хрестовими походами у 1766 і 1768 роках польських магнатів разом із 
уніатськими і католицькими клерикалами [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Коли державна машина 
Польщі з усім її адміністративним, військовим, поліцейським, судовим апаратом 
спрямовувала свої сили проти економічних, національних і релігійних прав та свобод 
корінного населення Правобережної України. Українському селянству (що становило 77% 
від усього населення) нічого не лишалося, як подбати про себе самих і відповісти 
повстанням на жорстоку тиранію дідичів, поміщиків, польського чиновництва, 
католицького кліра. Протягом всього XVIII ст. Річ Посполиту потрясали безперервні 
кровопролитні гайдамацькі рухи й визвольні повстання, головними гаслами яких були 
ліквідація відробіткової ренти, юридичного права шляхти на життя і працю залежних 
селян, свобода віросповідань, відновлення системи самоврядування. 

У середині 70-х рр. XVIII ст., у розгул релігійної нетерпимості та соціально-
політичної реакції на Правобережній Україні селянське питання стало одним із 
пріоритетних на сеймових зібраннях. У 1773–1775 рр. із сеймової трибуни вперше 
прозвучав заклик до шляхетства негайно покращити побут тих, хто створює багатство, 
економічну могутність держави та матеріальне процвітання для поміщиків. 

Так, депутат А. Сулковський запропонував проект заходів, що передбачав покласти 
кінець селянським бунтам і втечам з українських воєводств (Київського, Подільського, 
Волинського, Брацлавського, Руського, Белзького). За його проектом шляхта повинна 
була гарантувати право власності селянам на їхні земельні наділи та все рухоме майно; 
створити для них суди, незалежні від поміщиків, куди хлібороби могли б подати позови на 
свавілля управителів чи дідичів (в разі катування, тиранії, вбивства підданих). Тож феодал 
позбавлявся права на життя і смерть кріпака. Окрім того держава мала взяти на себе 
справу регулювання феодальних повинностей. А. Сулковський вважав за доцільне 
перевести селян усіх категорій на чинш, який, на його думку, створить кращі умови для 
господарської ініціативи селян [8, с. 9–13]. 

З цього приводу на засіданнях Сейму розгорілась гостра дискусія. Більшість 
польських депутатів категорично відкинула аграрний проект А. Сулковського. У 
протоколі було зафіксовано: «anigodosluchacniechciano» (дослухатися до нього не хотіли). 
Найнегативніші емоції викликала пропозиція про надання хліборобам частково особистої 
свободи. 

Низка позицій проекту все ж знайшли підтримку деяких депутатів. Так, спадкова 
власність, на думку прогресивістів, прив’яже селян до місцевості й припинить 
спустошливі втечі до сусідніх держав [8, с. 10]. 



Проте це були поодинокі вислови на підтримку проекту А. Сулковського. Зрештою 
жоден пункт його проекту не отримав законодавчого схвалення та затвердження. На сеймі 
дістав підтримку протилежний проект шляхтича Понінського – «Умови поміщиків із 
погляду їх підданих», який висловився за необхідність запровадити ряд суворих 
превентивних заходів проти селянських втеч із маєтків польських землевласників. 
Переважна більшість шляхти стояла на позиціях, що український «холоп має одні тільки 
ознаки душі і тіла, сама ж особа його – не людина, а річ, яка належить шляхтичу, бо є його 
власністю, і тому яку, тому, він як повноправний господар, може продавати, купувати, 
використовувати на власну користь, подібно худобі» [19]. 

Утім нове бачення, яке формувалось на основі просвітницьких ідеалів суспільного 
розвитку, дедалі більше оволодівало серцями та розумом представників шляхетського 
стану Речі Посполитій в останній чверті ХVІІІ ст. На перший погляд парадоксальним 
здається, що в країні, де існували у класичному прояві кріпосницькі відносини з 
латифундійним фільварковим землеволодінням, з усіма негативними наслідками й 
рабським безправ’ям селянства, аграрне питання у 80-х рр. стає головною больовою 
проблемою варшавського уряду. Від розв’язання цієї проблеми залежало політичне 
майбутнє держави. Польські інтелектуали – краківський професор А. Поплавський, 
шляхтич І. Вибіцький, канцлер А. Замойський – змогли донести до свідомості шляхетства 
важливість і необхідність змін економічно-правового становища посполитих і їх 
«звільнення від надмірного гніту». 

Зокрема, І. Вибіцький у відкритій статті «Патріотичні листи» звернувся до 
канцлера А. Замойського і доводив з економічної точки зору, що ліквідація кріпосного 
права сприятиме швидкому відродженню господарського потенціалу Польської держави. 
Відповідно автор «Патріотичних листів» продовжив тему А. Сулковського про судовий 
захист селян від тиранії поміщика-дідича [10, с. 587]. 

Пропозиції І. Вибіцького були враховані польським канцлером А. Замойським при 
написанні нового зводу законів. На сеймах 1778 і 1780 років шляхта ознайомилась із 
новим проектом аграрних реформ польського канцлера. А. Замойський спробував 
урівноважити інтереси поміщиків та кріпосних селян. Разом із тим він запропонував низку 
заходів у напрямку подолання феодальної економічної системи та відносин – з прицілом у 
майбутньому надати селянам повну особисту свободу. За аграрною частиною цього 
кодексу перший і третій син холопа отримували звільнення від феодальних повинностей, 
а «два інші сина залишались на ниві й зобов’язані були працювати на поміщика. 
Одночасно холоп отримував можливість викупу своїх ґрунтів і володіти ними на 
«ленному праві» [10, с. 588]. За цим кодексом особисту свободу могли отримати 
посполиті, які доведуть, що поселились у поміщицькому маєтку на певних умовах. 
Виконавши всі умови договору, вони набували права покинути свого землевласника [11, 
с. 100]. 

Проект передбачав також удосконалити і судочинство на користь селянства за 
принципом, запропонованим А. Сулковським та І. Вибіцьким. Але сеймові депутати 
зустріли такі пропозиції досить агресивно і заявили про його наміри принизити давній 
стан благородних рицарів до рівня холопа. Через несприйняття аграрної частини кодексу 
шляхетством, у цілому цей документ був повністю відхилений, а його творця звинуватили 
в державній зраді [11, с. 101]. 

Становий світогляд і психологія польської шляхти стали непереборною перепоною 
в реформаційних планах окремих її представників, які відстоювали прогресивні погляди 
суспільного поступу. Навіть тоді, коли всі внутрішні й зовнішні чинники вказували на те, 
що Польща перебуває над політичною та економічною прірвою, шляхта, у своїй 
більшості, демонструвала непохитне прагнення зберегти давній державний і соціально-
економічний устрій, де влада поміщика над підданими була необмеженою. Польська 
шляхта у своїй масі не хотіла навіть задуматись, що від з’ясування селянського питання у 
великій мірі залежало існування Польської держави як такої. Разом із тим, блок польських 



реформаторів-просвітителів зробив це питання на Чотирьохлітньому Сеймі (1788–1791) 
однією із центральних тем доповідей, дискусій, економічних проектів щодо виведення 
країни з глибокої кризи. 

Сеймові депутати Т. Морський, Л. Верцель, Ф. Макульський, Я. Орловський, В. 
Строновський головну увагу звернули на Правобережну Україну, як на регіон вибухово 
небезпечний з точки зору національно-релігійної, соціальної, економічної ситуації, регіон, 
який потребує негайного і невідкладного з’ясування селянського питання. Перед 
сеймовим зібранням названі депутати у своїх виступах змальовували картину 
справжнього жахливого існування українського кріпака, на якого поміщик дивиться як на 
бездушну річ, катує дибами, убиває канчуками, розорює посесіями й непомірними 
податками. В своїх доповідях Т. Морський, Л. Верцель, Я. Орловський, Ф. Макульський 
запропонували заходи, котрі мали покласти край безперервним кровопролитним 
соціальним рухам селянства і, зокрема, гайдамаччині [12 – ч.5 – арую 903 – 905, 922; ч.19 
– арк. 43–50, 150; ч.21 – арк. 170, 200–267]. 

Передусім передбачалося покінчити з політикою релігійної нетерпимості стосовно 
до корінного українського народу православного віросповідання, визнати рівність 
католицької і православної церкви, припинити переслідувати й удаватися до економічного 
тиску на українське селянство за його релігійний світогляд. По-друге, Л. Верцель і Т. 
Морський запропонували встановити чіткий контроль держави за оподаткуванням 
населення й регламентувати феодально-кріпосницькі повинності та відробіткову ренту. 
По-третє провести освітні заходи – тобто, надати селянським синам можливість навчатися 
– принаймні – у початковій школі, де вони осягнули б польське письмо, ази арифметики і, 
найголовніше, де б їм прищеплювали думку, що вони є поляками за своїм походженням і 
підданством [12, 13]. Треба визнати, що цей пункт був своєрідним викликом попередній 
ідеологічно-політичній стратегії Варшавського уряду, який керувався у своїх діях 
стосовно українського народу відомим катехізисом – «Проект знищення Русі» (1717 р.) 
[14]. Одним із його положень була заборона будь-якої освіти для українських кріпосних 
селян. 

Проект про доступ селян до освіти на чотирьохлітньому сеймі схвалили 
Брацлавський воєвода А. Четвертинський, депутат Київського воєводства Я. Рубінський. 
Останній, у приклад всьому шляхетству, поставив освітню діяльність поміщиків з Овруча 
і Канева, які своїм коштом відкрили школу для дітей кріпаків «для навчання в релігії і 
науках дітей убогих – наших співгромадян» [12 – ч.2 – арк.488–497; ч.19 – арк.207]. 

Зрештою, позиція про визнання законного існування православної церкви та її 
рівність із католицькою й уніатською знайшла прихильність серед більшості депутатів. 
Адже свобода вибору віри приведе до встановлення миру на Правобережній Україні. [12 – 
ч.1 – арк. 375-376; ч.17 – арк. 283]. 

Друга позиція розділила депутатів на декілька угрупувань: консерваторів, що 
відкидали будь-які зміни у феодальних відносинах; поміркованих, які схилялися до 
впровадження певних заходів для поліпшення побуту хліборобів із урахуванням інтересів 
поміщика; і на реформаторів, які розуміли важливість аграрної реформи задля 
економічного відродження країни та збереження її політичної цілісності. 

Деякі депутати закликали піддавати бунтівників і тих, хто співчуває їм, інквізиції, 
щоб не допустити нової Уманської різанини [12 – ч.1 – арк. 522 – 525, ч.2 – арк. 89 – 95; 
177]. 

Позицію цих своїх колег засудив волинський депутат В. Стройновський. Він 
висловив застереження, що жорстокі превентивні заходи Порядкової комісії призведуть 
до вибуху нового гніву народу українського і зі вступом війська Російської держави на 
терени Речі Посполитої повстанці приєднаються до нього й визнають протекторат Росії: 
«Якщо прихід вільний війську російському дозволено, то він буде представлений як 
перехід у протекцію, як початок російського панування» [12 – ч.1 – арк. 568]. 



Брацлавський депутат М. Лезенський, проте, свій виступ закінчив закликом 
визнати рівність українського люду нарівні із польським народом: «Стосовно мене, то я 
прагну бачити кожного в польському краї вільним у своєму віровизнанні» [12– ч.2 – арк. 
377–378]. 

Дійсно раціональні й прагматичні реформаційні заходи щодо вирішення 
селянського питання були запропоновані партією реформаторів-просвітителів, яку 
представляли Г. Коллонтай, С. Сташиць, Я. Декерт, Ф. Єзерський. Особу людини – з її 
чеснотами та правом на громадянські свободи в широкому розумінні – вони проголосили 
головним критерієм своїх реформаційних проектів. Крім того, суверенітет Речі 
Посполитої, її територіальну цілісність вони поставили в пряму залежність від з’ясування 
найболючішого і злободенного питання для польського суспільства – кріпацтва. 

Г. Коллонтай, звертаючись до шляхти на Чотирьохлітньому сеймі у своїх промовах 
і письмових творах, зазначав: «Я вам скажу сміливо, що країна, яка має сім мільйонів 
рабів і котра оточена деспотами, не може бути вільною» [15, с. 336]. Свобода, у його 
трактуванні, – це не що інше, як природне право кожної людини на вільну працю, життя, 
безпеку власну та свого майна. Право хлібороба на особисту свободу Г. Коллонтай вважав 
першочерговим кроком у формуванні добре упорядкованої політичної економіки [15, с. 
341]. З цих же позицій виступав С. Сташиць. Він був різкішим у критиці політики 
магнатів-олігархів, які «погубили Польську республіку». «Вони знищили всяку повагу до 
закону… Вони повністю знищили в головах поляків уявлення про правосуддя. Вони 
перетворили закон у порожню формальність. У тій країні, де закон служить зброєю 
розпусти, республіка громадян перетворюється в республіку крадіїв, зрадників, 
клятвопорушників і найманців. Магнати перетворили судові установи в торжище або 
місце пияцтва, насильства, підкупу» [17, с. 147], – гнівно кидає С. Сташиць звинувачення 
в бік магнатів. Саме на магнатів-олігархів польський просвітитель покладає вину у 
відчудженні й ненависті українського народу до Польщі. «Хто внаслідок нерозумного, 
неприборканого егоїзму і марнослав’я  відштовхнув від Польщі войовничих козаків і 
змусив їх стати ворогами Польщі? – Магнати!» [17, с. 148] – питає й одночасно відповідає 
С. Сташиць. Тепер настав час збудувати державу на повазі до закону, в основі якого буде 
покладено принцип поваги до прав кожного кріпака. 

Прикметно, що Г. Коллонтай і С. Сташиць акцент робили на визнання економічних 
і політичних прав українців у Польській державі. Наприклад, Г. Коллонтай у 
публіцистичному творі «Остання пересторога Польщі» пише, що невизнання рівності і 
свободи своїх громадян незалежно від релігійної та національної належності приведе 
країну до повного занепаду, зробить її легкою здобиччю сусідніх держав – «якщо людина 
в собі самій знайде ту істину, котру вона не знаходить у державному ладі, то вона 
неминуче повинна стати ворогом цього ладу. Хіба не це відчувала людина в часи 
Хмельницького? В часи останньої різні в Україні» [15, с. 337]. 

Польські реформатори-просвітителі вивели формулу: «Виміром щастя суспільства 
є щастя хлібороба», бо «він є годувальником усього суспільства». Тож усі стани 
зобов’язані йому власним життям [17, с. 156]. 

Передусім вартий уваги аграрний проект С. Сташиця, де пропонується негайно 
ліквідувати панщину, яка є проявом «варварства», «суперечить природі людини», 
«викликає відразу до праці». «Країна, де панує панщина, стоїть на місці» [17, с. 179, 190] – 
констатує польський мислитель. С. Сташиць пропонує замінити відробіткову ренту 
урочними днями або чиншом (грошовим податком). Притому перевагу він віддає 
останньому, через його економічну привабливість. Саме чинш сприяє господарській 
ініціативі та збільшить прибутки країни в 10 разів. Розмір чиншу або урочних робіт 
необхідно чітко визначити, виходячи з місцевих умов, та узаконити на 
загальнодержавному рівні. По-друге – кожен селянин мусить отримати землю у спадкову 
власність. При цьому зберігається й поміщицьке землеволодіння. По-третє – холоп 
повинен отримати особисту свободу і може покинути свого власника, якщо замість себе 



залишить іншого господаря, або якщо дідич порушив його права. По-четверте – діти 
селян, які не отримали від поміщика чи свого батька землю для ведення самостійного 
господарства, є абсолютно вільними від будь-яких зобов’язань перед землевласником, 
можуть жити, де забажають, і займатися ремеслом. По-п’яте – потрібно запровадити 
обов’язкову освіту для дітей селян. По-шосте – податки в країні мають сплачувати всі 
стани без винятку – разом із шляхтою, – а хлібороби не мусять платити за свого поміщика 
всі державні повинності та податки, як це є тепер. По-сьоме – потрібно запровадити 
сільські суди, щоб забезпечити права хлібороба і захистити від свавілля землевласника, 
економа, управителя, церкви. До суду мають увійти, як пропонує С. Сташиць, по одному 
представникові від шляхетства, міщанства і селянського стану. У цьому суді не має бути 
посади адвоката, її замінять посадою державного захисника для селян. А поміщика буде 
представляти його економ або управитель маєтку. Апеляцію розглядатимуть 
референдарські суди – тобто, суди, що перебувають у підпорядкуванні держави [17, с. 
189–192]. 

Як бачимо, за багатьма позицями проект С. Сташиця 1789 р. збігається з проектом 
Я. Замойського, який був повністю відкинутий шляхтою  1780 р. Разом з тим, С. Сташиць 
розширив та суттєво доповнив свого попередника в сенсі законодавчого захисту прав 
хлібороба. Але за його проектом все ж зберігалась певна залежність селян від дідича, який 
залишав за собою статус феодала-землевласника і першість у господарському житті 
країни. Запропоновані аграрні нововведення С. Сташиць розглядав із позицій виходу 
країни з економічної кризи, перспектив зростання продуктивних сил, промисловості, 
торгівлі, посилення ролі міст і міщанства у політичному житті Речі Посполитої. Тож на 
останніх сторінках його власного проекту «Пересторога Польщі» прозвучав заклик до 
шляхти подолати становий розбрат і об’єднатися із міщанством у єдину націю [17, с. 206]. 

На Чотирьохлітньому сеймі польському шляхетству була представлена ще одна 
аграрна програма головою Едукаційної комісії Г. Коллонтаєм. Ключова теза цього 
проекту полягала у словах: «Свобода особі хлібороба і земельна власність поміщика». 

Головний акцент Г. Коллонтай зробив на реформуванні політичного устрою Речі 
Посполитої, що, у свою чергу, передбачало серйозні зміни та нововведення в 
законодавчому кодексі країни, у визнанні ролі міщанства і міст в економічному і 
політичному житті Польщі. Проте Г. Коллонтай розумів, що не варто мріяти про 
кардинальні зміни в політичній і господарській сфері, якщо не буде подолане кріпосне 
рабство, що спричинило глибокий економічний занепад країни. Кріпосницькі відносини, 
за переконанням королівського підканцлера Г. Коллонтая, свавілля магнатів-олігархів, 
зневага до людини праці – хлібороба перетворили колись могутню державу в легку здобич 
для експансіоністських планів сусідніх монархій. Адже, перебуваючи у страшному 
рабстві, народ не зацікавлений у захисті своєї вітчизни, де панує беззаконня, зневага 
природних прав і свобод [16, с. 334–335]. Г. Коллонтай, із властивою йому емоційністю 
каноніка, звернувся із закликом до уряду, Сейму, олігархів: негайно звільнити хлібороба 
від ганебного рабства, бо воно «накликало, так би мовити, з небес жахливе нещастя на 
нашу націю, піддає нас ганебному приниженню і залежності від іноземних держав. Це – 
так би мовити – покарання за велике приниження, якому піддали людську природу в 
нашому законодавстві» [18, с. 307]. 

Для порятунку держави і нації Г. Коллонтай у своєму проекті запропонував 
«віддати селянину те, що ми в нього святотатські вкрали» – «божественне і людське право 
– тобто, свободу розпоряджатися своєю особою, своїми руками». 

Коронний підканцлер запропонував запровадити систему договірних відносин між 
поміщиком і холопом, які б мали значно прогресивний та, одночасно, капіталістичний 
характер і сприяли б формуванню нових виробничих відносин і накопиченню 
продуктивних сил в аграрному секторі. «Нехай пани складуть контракти з хліборобом 
згідно зі своїми потребами..., вони можуть скласти їх на умовах як чиншу, так і панщини, 
але… мусять оцінюватися за власною справжньою вартістю, що визначається чистим 



прибутком із землі» [18, с. 308]. Такі контракти мають бути добровільною згодою й 
твердо виконуватися обома укладачами. За проектом Коллонтая, за холопами визнаються 
конституційні права рівності перед законом, недоторканності особи без судового рішення 
на покарання чи ув’язнення. Справи селян має розглядати тільки земський суд [19, с. 327–
328]. 

Важливим кроком до визнання за селянством усіх громадянських прав було те, що 
королівський підканцлер запропонував надати їм представництво у вищому 
законодавчому органі держави – Сенаті. Так, за проектом, у кожній провінції інтереси 
селян повинні представляти по одному захиснику або народному трибуну обраних з кола 
місцевої шляхти. Три народні трибуни мають увійти до депутатського корпусу Вального 
(тобто загального) Сейму: один до нижньої палати (як співголова цієї палати); два інші – 
до верхньої, на правах сенатора і просто депутата [18, с. 312]. Тільки на Сеймі 
визначатимуться, узгоджуватимуться і затверджуватимуться розміри податків для селян 
та інших станів. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з цього 
напрямку. Наріжним каменем у розв’язанні всіх проблем, як вважають польські 
просвітителі, виступало селянське питання. Від його з’ясування позицій політичної 
економіки – залежало найголовніше: існування самої Речі Посполитої як держави на 
політичній карті європейського континенту. Адже, до того ж, саме українське селянство 
мало відіграти вирішальну роль і в  захисті територіальної цілісності Польщі на її східних 
«кресах». Польські реформатори, безсумнівно, гостро відчували необхідність 
кардинальних змін не тільки в політекономічній системі, але й у свідомості мільйонів 
кріпосних селян та в соціальному світогляді шляхетства. Українські правобережні землі 
польські прогресивні діячі розглядали як невід’ємну територіальну власність Польщі, де 
існує своєрідна специфіка суспільного життя і менталітет народу. Подолати ворожнечу – 
релігійну та етносоціальну – між українським селянством і польським панством з його 
католицьким войовничим клерикалізмом вони сподівались за допомогою низки 
реформаційних заходів. 

Зрештою, Конституція 3 травня 1791 року проголосила особисту свободу 
українським і польським селянам та реалізацію низки положень, пов’язаних із 
поліпшенням їх соціально-економічного побуту [11, с. 258–259]. Так була здійснена 
спроба перегорнути нову сторінку в історії як Польщі, так і українсько-польських 
відносин. Проте здійснити Конституцію й аграрно-соціальні перетворення не судилось 
через геополітичну ситуацію та розбрат у середовищі польської еліти [49]. Магнатсько-
олігархічні клани, передусім із Правобережної України, заради збереження своїх 
вузькоегоїстичних феодальних привілеїв над усім суспільством, віддали Річ Посполиту на 
поталу сусідніх імперій. У червні 1791 р. Польська делегація на чолі з Потоцьким, 
Ржевуським і Браницьким у Петербурзі від «імені всієї польської нації» просили 
російський уряд надати негайну військову допомогу в боротьбі проти нового 
варшавського уряду та нової Конституції. Вони запропонували і власну підтримку 
імперській інтервенції в межах Речі Посполитої. 

Після загибелі Речі Посполитої (1793–1795рр.) тогочасні польські патріоти, 
революціонери-демократи і суспільні діячі (XVIII–XIX ст.) (Т. Костюшко, Ф. 
Гожковський, І. Лелевель, Ш. Конарський та інші) вели жорстоку боротьбу за 
відродження своєї держави. У цій боротьбі, сповненій трагізму, помилок і коротких 
перемог, вони шукали шляхи до сердець тих, кого століттями зневажали, пригнічували, 
шукали можливості подолати феодальні стереотипи мислення і подолати ненависть тих, 
хто піднімався на захист своїх державницьких прав і проти кріпосного рабства та 
політичного безправ’я.  

І цей подальший шлях під гаслами «За вашу і нашу свободу!» був досить нелегкий 
і посипаний тернами. 
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Ivanova L.G. Polish educators and ukrainian issue in polish public opinion the second 

half of the eighteenth century. The article raised questions about the influence of the ideas of 
enlightenment on the outlook of the Polish public and political figures in socio-economic and 
political sphere in clarifying the Ukrainian question in Right-Bank Ukraine, which was part of 
the Polish state. This Ukrainian region concealed in a particular social nayvybuhovishu danger 
to the Polish authorities. Here together merged religious, national and political contradictions 
that required the Polish establishment urgent solution. The solution Ukrainian–Polish native 
social and political dilemmas on the status of Ukrainian native population of Right-Bank 
Ukraine, according to the Polish Enlightenment second half of the eighteenth century. 
Dependent on economic well-being and prosperity of Poland itself and, ultimately, the state 
independence from the encroachments of neighboring governments – Russia, Prussia, Austria. 

Accordingly, given the complicated international and domestic situation, the Polish 
educators have proposed a number of social, agricultural and legal and regulatory projects, 
which included improving the economic life of the Ukrainian peasantry and recognition of their 
civil rights are natural rights of every person, including providing them with personal freedom. 

In the ХVІІІ century enlightenment that put a man, his moral criteria, reflections about 
the surrounding world, worries and emotional everyday life  in the center of public attention 
becomes main and newest world view ideology. The headstone of elucidative theory was a 
question of the personal freedom and equal civil laws in class society of that time. 

In Right-bank Ukraine the question of the personal freedom was urgent enough and was 
related to the serfdom productive relations between the Ukrainian peasantry and Polish squires 
– between gentry and magnates that presented all the social upper class of people. 

This factor predetermined also national and religious contradictions and resulted in 
serious oppositions between the bulk of the Orthodox Ukrainian people on Right-bank Ukraine 
and minority of populousness of catholic religion – the Polish gentry. 

The Ukrainian right-bank lands during the whole ХVІІІ century shocked continuous 
social and national movements that got the name «haydamachchyna». On the other hand, the 
cruel methods of suppression of the Polish government and magnates of folk liberation 
movements and revolts resulted in an economic crisis and slackening of state positions of 
 the United Commonwealth of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania 
on the international arena. 



Exit from these negative tendencies in political position of the country the Polish 
enlighteners saw in the rows of reforms: agrarian, legislative, productive, class, public relations 
and in education. 

 Keywords: Polish Enlightenment, Ukrainian peasantry, agricultural projects, civil 
rights, economic issues, issues of social development in Poland. 
 

Иванова Л.Г. Польские просветители и украинский вопрос в польской 
общественной мысли второй половины XVIII в. В статье поднят вопрос о влиянии 
идей просветительства на мировоззренческие позиции польских общественно-
политических деятелей в социально-экономической и политической сфере при выяснении 
украинского вопроса в Правобережной Украине, входившей в состав Польского 
государства. Этот украинский регион таил в себе особенно социально найвибуховишу 
опасность для польских властей. Здесь воедино слились религиозные, национальные, 
политические противоречия, которые требовали от польского истеблишмента 
неотложного решения. От решения украинского-польской изначальной социально-
политической дилеммы о статусе украинского коренного населения Правобережной 
Украины, по мнению польских просветителей второй половины XVIII в., Заложив 
экономическое и процветания самой Польши и, наконец, государственная независимость 
от посягательств соседних правительств – России, Пруссии, Австрии. 
         Соответственно, учитывая сложную международную и внутреннюю ситуацию, 
польские просветители предложили ряд социально-аграрных и юридически-правовых 
проектов, которые предусматривали улучшение экономического быта украинского 
крестьянства и признание за ними гражданских прав, являются естественными правами 
каждого человека, в том числе предоставление им личной свободы. 
         Ключевые слова: польские просветители, украинское крестьянство, аграрные 
проекты, гражданские права, экономические проблемы, вопросы общественного 
развития Польши. 
 


