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С Т Е П А Н  К О З А К

ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗВ'ЯЗКИ  
(1830—1863 рр.)

Поразка польського повстання 1830— 1831 рр. показала класовий 
егоїзм^шляххйі іТтгебажання задовольнити вимоги селянства, внаслідок 
чого повстання не мало підтримки з боку широких народних мас і було 
придушене царизмом.

Але передові сили польського національно-визвольного руху не при
пинили боротьби. Центром революційної думки став демократичний т а 
бір польських емігрантів, які утворили за кордоном свої політичні ор
ганізації. Представники цього табору розуміли, що здобуття волі та 
національної незалежності неможливе без вирішення соціального пи
тання.

<О о л ь с демотоатиіше.„трвариство. організатором якого 6yąJ?LJIe- 
левель, у «Малому маніфесті» 17 березня 1832 р. заявило, що землзГмйє 
бути спільною власністю, як і плоди праці на ній. Але, коли в керівницт
ві цієї організації взяли гору прихильники буржуазно-демократичної 
ідеології, ліве, революційне крило4 очолюване Т. Кремповецьким, ви
й ш л о з Товариства. Причиною незгоди була промова Т. Кремповецько- 
го, виголошена під час відзначення других роковин повстання 1830 р., 
яку шляхетсько-буржуазні кола коментували так: «...При чужинцях на
шу батьківщину було представлено як оплот варварства, польський на
род поділено на бідних невільників і немилосердих катів; бунт Хмель
ницького названо вироком справедливості, помстою селян на шляхті, 
різню уманську — ...найкращою революцією, а Павлюка і Наливайка, 
Гонту і Дорошенка — героями великої справи. Про останнє повстання 
(1830— 1831 рр.— С. /С.) сказано, начебто воно було організоване шлях
тою з метою повалення влади царя Миколи, щоб без обмежень ще біль
ше пригноблювати селян, не поступаючись у деспотизмі перед царем»1.

З цього видно, що польські революційні демократи поєднували на
ціонально-визвольну боротьбу з соціальною, вважаючи її рушійною си
лою селянські маси і міську бідноту. Своїми спільниками вони бачили 
інші народи, які боролися проти монархічних режимів, а серед них— 
український народ.

Прогресивні діячі, польської-- е м ігр ац ії;ту к аючи реального виходу 
з глухого куту шляхетської полгґики, великого значення надавали зміїр7 
ненню поЛВ€адо:укршдських зв ’язків. В цшКїЗНГх погляди-
збігались з̂ позицТєю' об’єктивно-історичної правди, якої завжди дотри
мувався Т. Г. Шевченко у своїй творчості. Т. KpeMnpjjeiLbKHftA наприк
лад, засуджував шляхту за те, що вона прив^Лл'до занепаду Тіблм ціг 
тримала народ у феодально-кріпосницьких тенетах. Об’єктом гострої са
тири Шевченка були як польські, так і українські пани, що «людей за 
прягають в тяжкі ярма» та шкуру деруть «з братів незрячих гречкосі
їв»; це — «не люди, а змії», які несуть відповідальність за те, що «Поль
ща впала та й вас роздавила...»

Ідеологічна боротьба між двома таборами польської еміграції — 
демократичним і консервативно-монархічним — велась в умовах, неспри
ятливих для шляхетсько-магнатського угруповання, очолюваного
А. Чарторисьшш^Тї^ренажну більшість в ’еміграції становили ж oOTfрТГз 
селян, міщан і збіднілої шляхти, на яких великий вплив мали револю
ційно-демократичні лідери — Т. Кремповецький, С . Вор.цель, Я.__Чинсь- 
кий, В. Вежбіцький. Порвавши з поміркованим Демократичним това-

1 W Stulecie Wiosny Ludów, t. 5, W arszawa, 1953.
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риством, Т. Кремдовецький і С. Ворцель утворили в 1835 р. організа
цію (громада «Грудзьондз»), до якої входили жовні-
ри-селяни.2У.маніфестГії5^~ортанізащї- була чітко сформульована но
ва суспільно-політична програма, що відбивала інтереси більшості на
роду: селянських мас і міської бідноти. Жовніри-селяни бачили різни
цю між класовими інтересами народу і шляхти, протиставляючи бать
ківщину народну — шляхетській.

Висновки, зроблені революційними демократами з поразки повстан
ня,— про те, що не шляхта, а трудовий народ є рушієм історичного про
гресу, свідчать про новий, вищий етап розвитку польського революцій
ного руху.

Ідеї соціального визволення й інтернаціонального єднання, вислов
лені Т. Кремповецьким, розд ш іу д и ^і^ад еї^  яка та
кож входила до товариства «Люд польс^кнйл^Сама н'азвгГ«Умань» бу
ла запорукою «зв ’язку лї^йбутноттІтійТЖ Польщею і Україною. У відозві 
громади 1836 р. читаємо: «...Назву «Умань» прибрали ми з тією метою, 
щоб перед богом, батьківщиною і народом спокутувати провини бать* 
ків; щоб з народом українським встановити зв ’язок відродження, зв ’я
зок майбутності; щоб у спільній праці позбутись спільних страждань, 
змити спільну ненависть за переслідування народу, затерти криваві 
пам’ятки» 2. Отже, прогресивна польська еміграція відважно стверджу
вала історичну правду щодо іпричин уманської трагедії, викликаної са
мою польською шляхтою, яка гнобила український народ.

Проголошуючи революцію єдиним реальним шляхом національно
го й соціального визволення, громади «Грудзьондз» і «Умань» пов’язу
вали її з боротьбою .«за нашу і вашу волю». Пригноблені народи, «сльо
зами 1 кров’ю яких живляться тирани», повинні бути спільниками у цій 
боротьбі, бо неволя одного народу є одночасно кайданами для інших. 
Розрізнення народних мас Росії, Німеччини, Австрії і їх урядів підно
сить на вищий ступінь революційну свідомість діячів «Люду польсько
го». Про це красномовно свідчить вияв солідарності з російськими рево
люціонерами, які боролися проти самодержавства: «Росія терпить під 
ярмом так само, як і ми. Чи ж не об’єднати нам сили проти спільного 
ярма? Росія, яка була з нами в 1825 р., Росія, яка приймала нас, немов 
братів, в глибині Сибіру в 1831 р., Росія, яка в 1839 р. хотіла поклика
ти до життя Польщу, звертаючись по її допомогу проти спільного гно
бителя, чи ж буде проти нас?» 3

У суспільній думці Росії і України була також два напрями в став
ленні до польської справи. З одного боку — Герцен, Чернищевський, 
Шевченко розвивали ідеї єдності й дружби слов’янських народів, бо
ротьби з усяким гнітом. З другого — реакційні слов’янофіли (Киреєв- 
ський, Хом’яков, Погодін), які були знаряддям царської політики під
корення'слов^н саІТодержавству.

Польським питанням цікавились петрашевці та кирило-мефодіївці, 
до складу яких входили й представники польської прогресивної інте
лігенції. «Книги пілігримства» А. Міцкевича мали значний вплив на 
формування світогляду членів Кирило-Мефодіївського товариства. Це 
найбільш помітно у «Книгах буття українського народу», особливо в їх 
політичній програмі: «Не згине Польща, її збудить Україна, яка не па
м’ятає зла і любить свою сестру так, начебто між ними нічого не було»4.

Загальновідомо, яке значення для спільної справи російського, ук
раїнського і польського народів — боротьби проти самодержавства ма
ли ідейні зв ’язки і дружба Чернишевського, Сераковського, Шевченка.

2 S. S z p o l a n s k i .  Lud Polski, Lwów, 1907, стор. 30.
3 M. G r a d .  O żołnierzach tułaczach, W arszawa, 1954, стор. 156.
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Революційний світогляд видатних діячів слов’янських народів форму
вався в процесі взаємовпливу, взаємозбагачення суспільно-політичного 
руху Росії, України і Польщі досвідом визвольної боротьби.

В-кінці 30-х і у 40-х рр. у П£льщ і^по ігається нове піднесення.
національнр-виз]^ьНог(Г"руху,' яким * керували Ш. Конара>Шй7~ТТТю
менський, П. Сцегеннйй, ■'ЕГ'^ДЄ'мббвський. Шимон КоШ"рспБКИІ!'“̂ в^гіри- 
хильнйком' ' аграрної-ревелідщгг'На~УкраТні він мав.. однодумців...серед 
різночинної інтелігенції і прогресивного студентства Київського уні
верситету.

Великий вплив на розвиток подій мала ідеологія «Люду польсько
го», відозви якого до «братів-селян у країні» поширювались серед наро
ду. Це й позначилось на маніфесті Національного уряду, створеного в 
Кракові 22 лютого 1846 р., де читаємо: «...матимемо волю, якої досі не 
було на землі, доб’ємось такого суспільства, в якому кожний житиме 
відповідно до заслуг і здібностей, не буде місця жодним привілеям..., 
земля стане безумовною власністю селян, не буде рабства, винагороду 
дістануть ті, хто боротиметься за всенародну справу»5.

Перелякані розвитком подій, польська шляхта і буржуазія знов 
зрадили народ, але і ця поразка не вбила його волелюбних прагнень. 
На арену боротьби вийшла нова сила, про яку К. Маркс і Ф. Енгельс в 
«Маніфесті Комуністичної партії» писали: «Серед поляків комуністи під
тримують партію, яка ставить аграрну революцію умовою національно
го визволення, ту саму партію, яка викликала краківське повстання 
1846 року»6.

У 50-х рр. XIX ст. різко загострилась криза феодально-кріпосниць
кої системи в Росії. В зв ’язку з економічною кризою і поразкою цариз
му в Кримській війні у Росії і Королівстві Польському склалася рево
люційна ситуація. Назріло питання селянської реформи, навколо якої 
розгорнулась політична боротьба.

В цьому русі серед польської громадськості визначились два.хабо- 
ри: «білі» й «червоні» 7. Ідейне керівництво партією «білих», до якої вхо
ди лІГ шляхта і-буржу^ належало аристократичним колатят^чшпбва- 
ним А. Чадториським. Вони були чужі народові й добивались підтримки 
панівних класїв^Франції та Англії. Проти них виступила антифеодальна 
прогресивна партія «червоних», до якої входили представники буржу
азно-шляхетської та різночинної інтелігенції. Внаслідок неоднорідності 
соціального складу в партії «червоних» накреслилось ліберально-бур- 
жуазне крило і ліве, революційно-демократичне. Представники цього 
останнього поєднували боротьбу за національну незалежність з боро
тьбою за ліквідацію феодально-кріпосницької системи, спираючись на 
народні маси і співробітництво з російським революційно-демократич
ним рухом. Ліве крило «червоних» очолювалось Я. Домбровським, 
3. Падлевським, 3. Сераковським, які були однодумцями Герцена, Чер- 
нишевського, Шевченка.

Солідарність російських, українських і польських революціонерів 
знайшла свій яскравий вияв у підготовці польського повстання 1863 р. 
Відомо, що українець^ А. Потебня, який був тоді у Варшаві, входив до 
складу Варшавського комітету й відповідав перед всеросійською орга
нізацією «Земля і воля» за революційну діяльність у російських війсь
кових частинах, розташованих на території Королівства Польського. В

4 J. G o ł ą b e k .  Bractwo św. Cyryla i Metodego w Kijowie, W arszawa, 1935, 
стор. 215.

5 M. G r a d .  Назв, праця, стор. 178.
6 K. М а р к с ,  Ф.  Е н г е л ь с .  Маніфест Комуністичної партії, К., 1959, стор. 72.
7 Р. J a s i e n i c a .  Dwie drogi. О powstaniu Styczniowym, W arszawa, 1960.
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цій справі А. Потебня підтримував контакт з Герценом, їздив до нього 
в Лондон по інструкції і одночасно привозив нелегальну літературу8. 
Ще в Петербурзі він познайомився з Я. Домбровським, а в 1862 р. у 
Варшаві став його найближчим співробітником, коли той очолив Цен
тральний комітет повстанців, утворений за дорученням 3. Сераковського.

Великий вклад у справу єднання польського, українського і росій
ського народів вніс^Я. Цей невтомний борець «за  нашу
й вашу волю», як і інші польські революційні демократи, різко висту
пав проти шляхетських шовіністів. Проголошуючи право інших народів, 
зокрема й українців, на національну незалежність, він говорив: «Тільки 
сама нація має право вирішувати свою долю. Потреба волі, усвідомле
на нацією, дає їй незаперечне право позбутись опіки; будь-яке нав’я
зування чужого впливу або влади є насильством. І це насильство стає 
тим більш огидним, коли його здійснює нація, яка бореться за свою 
власну незалежність»10.

Необхідно підкреслити, що велику роль у формуванні польсько-ук
раїнських; £еволюшйнюс_зв’язків відіграла в цей час прогресивна інте
лігенція, зокрема студетаська^ оад^Б, її боротьба за перемогу демокра
тичних ідей. В цьому плані слід відзначити контакти, що існували між 
українським, польським і російським студентством. Так, варшавський 
Академічний комітет мав безпосередні зв ’язки з аналогічними коміте
тами Києва й Петербурга. Київ був тоді одним із значних центрів де
мократичної думки, яка поширювалась і серед «хлопомансько-україно- 
фільських» громад, зокрема польських. їх члени були знайомі з рево
люційною ідеологією емігрантів і дивилися на рідну історію не очима 
шляхти, а виходячи з нових вимог часу. Вони розуміли, що причиною 
нещасть польського народу була апологетика шляхетського минулого. 
Реалізуючи гасла громади «Умань», вони надіялися шляхом поширення 
освіти серед українського народу добитись його визволення. Звичайно, 
в умовах самодержавно-кріпосницького ладу ці просвітительські ідеї 
були утопічними. Вузькість програми не дозволила громадівцям-хло- 
поманам поширювати свій вплив на народні маси, проте діяльність їх 
мала певне позитивне значення.

Зрозуміло, що консервативному угрупованню «білих» погляди мо
лоді були «як сіль в оці». Т. Бобровський у спогадах зазначав, що най
більш талановита, працьовита і авторитетна подьська..молодь — Л. Со- 
вінський, Т  Ррлкгмїрй, R Антонович та ряд інших — це «гарячі голо
ви», що цілком віддались українській справі. Про останнього, як лідера 
громади, Бобровський писав: «...До панування шляхти на Україні він 
ставився неприхильно і з цим взагалі не крився. Говорив про це, а ін
ші слухали і повторювали. Ці факти дратували послідовників шляхетсь
кої традиції, які вважали його за демагога й небезпечну людину...» 11

Ідеологи шляхетсько-шовіністичного табору твердили, що України 
не було й немає, а українська мова — це різновид польської. Відповід
дю польським реакціонерам була «сповідь» В. Антоновича12, надрукова
на в 1862 р. в журналі «Основа». Поляки-шляхтичі, писав В. Анто
нович, що живуть серед українців, повинні, в міру можливості, пра
цею і любов’ю «спокутувати все зло, яке вони заподіяли народові», або
ж, якщо не вистачить для цього моральних сил, повернутися на польсь

8 3. М л и н а р с ь к и й  і А. С л і ш .  Андрій Потебня — борець за  спільну спра
ву братніх народів, К-, 1957.

9 В. П. В є д і н а. У спільній боротьбі (дружба і співробітництво російських, 
українських та польських революціонерів-демократів), К-, 1958.

10 История Польши, т. II, М., 1955, стор. 245.
11 Т. B o b r o w s k i .  Pamiętnik, Lwów, 1900, стор. 228.
12 В. А н т о н о в и ч .  Моя исповедь, журн. «Основа», 1862, №  2.
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ку землю. Тільки так можна позбавитись, нарешті, докорів сумління і 
відповідальності за те, що належиш до табору колонізаторів, плантато
рів, які, непрошені, хазяйнують у чужій хаті, намагаючись затримати 
розвиток поневоленого народу.

Не можна не помітити у цьому визнанні продовження «уманської» 
декларації, хоч сам Антонович пізніше виступав з буржуазно-лібераль
них і навіть націоналістичних позицій. Отже, молоді громадівці вийшли 
далеко за рамки хуторянського українофільства, на що не звернули 
уваги ані українські, ані польські дослідники. Лідери громадівців віді
грали значну роль у боротьбі з реакційно-шляхетськими тенденціями. 
Викриваючи «цивілізаторську» роль шляхти на Україні в минулому, 
Тадей Рильський іронічно зауважив, що на сучасному етапі прикладом 
«місіонера-цивілізатора» може бути Тимко Падура, який вороже ста
вився до творчості Т. Шевченка13.

Частина університетської молоді горнулась до літературних гурт
ків, які, по суті, були революційними. В Київському університеті існував 
польський конспіративний гурток Я. Гордона, а після його арешту —
С. Гедройца. Це значною мірою сприяло формуванню суспільно-політич
них поглядів студентства. Молодь нелегально випускала гумористич
ний журнал «Бігос гультайскі», в якому висміювались відсталість і 
боягузтво панків. Член такого гуртка, активний учасник повстання 
1863 р. М. Гоздава писав: «Ми були не тільки на словах, але й на ділі 
справжніми русинами (українцями), і ніхто вже не хотів слухати вига
док Духінського про польськість України» 14.

Великий вплив на формування революційно-демократичної свідо
мості серед польської молоді мав також Київський комітет «червоних», 
у якого був безпосередній контакт з Центральним комітетом у Варшаві. 
Навесні 1860 р. з революційним дорученням від 3. Сераковського приї
хав до Києва С. Бобровський. Під його керівництвом було організова
но видання польської таємної газети «Одродзенє» і передруковано лист
ки «Великорусса» 15. Київський комітет мав конспіративний зв ’язок не 
тільки з Петербурзьким і відповідними комітетами Королівства Поль
ського, але й з польським революційним керівництвом в еміграції. Звід
ти, через Королівство, перевозилась нелегальна література.

Періодичні видання «Вядомосці польскє» і «Пшегльонд жечи поль- 
скіх» — органи прогресивної еміграції в Парижі — читали учасники 
гуртків Я. Гордона і 3. Сераковського. П. Свенцицький, говорячи про 
організаційну структуру підпілля і підготовку збройного повстання на 
Україні16, вказував, що цьому сприяли патріотичне піднесення і рево
люційний дух університетської молоді, яка активно включилась у виз
вольний рух. Про великі заворушення в жовтні 1861 р. серед студентст
ва Київського університету, більшість якогв-^танови^д полякЕи згадує 
і М. П. Свинцова17. Не можна не бачити зв ’язку між цими подіями і 
віршем-закликом «До молоді польської», надрукованим в журналі 
«Пшегльонд жечи польскіх» 16 січня 1861 р. В ньому відбито револю
ційні прагнення молоді, яка рвалась у бій.

В цей час найбільш революційним елементом були численні студен- 
ти-різночинці, які мали безпосередній зв ’язок з різними суспільними

13 Т. Р ы л ь с к и й .  Несколько слов о дворянах правого берега Днепра, журн. 
«Основа», 1861, №  И — 12, стор. 97.

14 М. G o z d a w a .  О sprawie ruskiej, Kraków, 1870.
15 К. D u n i n-W ą s o w i с z. Mózg i serce czerwonych, W arszawa, 1963.
16 Журн. «Sioło», 1866, кн. II.
17 М. П. С в и н ц о в а .  Демократическое движение студенчества в годы револю

ционной ситуации (1859— 1861). Из истории революционного движения в России в 
XIX — начале XX в., М., 1958.
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верствами. Серед них живий відгук знаходили ідеї, пропаговані журна
лами «Отечественные записки», «Современник», «Полярная звезда» і 
«Колокол». Заклики Герцена і Чернишевського до знищення рабства в 
Росії сприймались як гасло боротьби. Чи ж не закликом до єднання 
спільних зусиль прозвучало в «Колоколі» звернення Герцена «Vivat 
Polonia!»

Прапором боротьби була для всього слов’янства революційна твор
чість Шевченка. Відзначаючи величезну популярність його поезій, один 
з активних учасників польського визвольного руху того часу П. Свен- 
цицький писав: «...жоден із слов’янських народів не має такого справді 
народного поета, як Шевченко. Великим ентузіазмом проймалася поль
ська молодь на Україні, зокрема університетська, коли брала в руки 
«Кобзаря»... Ми захоплювалися творами поета, його думками, які він 
так ясно і вірно висловив...»18

Шевченківські ідеї позначилися і на політичній програмі Київсько
го комітету «червоних», в якій говорилось: «З Польщею ми не пориває
мо, але вважаємо себе за громадян українських, і захист інтересів Ук
раїни стоїть на першому плані; на другому — натомість — Польща, з 
якою єднає нас федеративний зв ’язок, як рівних з рівними і вільних з 
вільними»19.

Не можна не бачити в цьому політичному кредо «червоних» солідар
ності з «уманською» декларацією щодо ставлення до України, з одного 
боку, та слов’янофільських ідей кирило-мефодіївців — з іншого. Надії 
вони покладали не на шляхетські повстання, а на всенародний рух, спи
раючись, як і Т. Кремповецький, на революційні традиції українського 
народу. Так, П. Свенцицький у спогадах писав: «Звернувшись до на
роду, ми переконалися, що він є чимсь іншим, ніж шляхта, і ніколи не 
піде її шляхом, бо має достатньо власних життєвих сил... Поезія Ш ев
ченка кличе до боротьби; український народ знайшов в університетсь
кій молоді друзів, захисників, що вирішили працювати для його добра— 
визволення від кріпацтва і поширення освіти...»20

Можна припустити, що в Київському комітеті обговорювалося пи
тання спільного виступу поляків і українців проти самодержавства. На 
думку членів комітету, в активізації мас мали відіграти велику роль тво
ри Шевченка, які, незважаючи на заборону, поширювались у цей час се
ред поляків.

Характерним фактом, який ілюструє проукраїнські настрої пере
дової польської громадськості, є позща ан рш л щ аі^атті «Про сучасні 
стосунки України і Польщі», надрукованої спочатку, в 1858 рт;'ок^емою 
брошурою, а роком пізніше-— ^-журналі «Пшегльонд жечи польскіх». 
Автор цієї статті пробудженням української нації пояснював бурхли
вий розвиток нової української літератури, з якою зв ’язані імена Кот
ляревського, Квітки, Куліша, але найвидатнішим її діячем він вваж ав 
Шевченка. Представників «української школи» в польській літературі 
автор звинувачував у тому, що вони не знали життя народу, серед яко
го жили, не розуміли визвольного характеру народних рухів і діяльно
сті їх керівників — Наливайка, Хмельницького, Палія, Залізняка, як це 
розумів і прекрасно змалював Шевченко. В статті об’єктивно оцінюєть
ся також поема «Гайдамаки»: картини розправи народних месників з 
ляхами, єзуїтами «зумовлені мрією поета про волю для свого наро
ду»21,— справедливо зазначає автор.

18 >KypH. «Sioło», 1866, k h . I, d o p . 106.
19 T a m >k e, C T op . 162.
20 T a m * e ,  CTop. 159.
21 O stosunku obecnym Ukrainy do Polski, Paryż, 1858, CTop. 8.
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В революційній атмосфері підготовки до повстання 1863 р. це про
звучало як заклик до єднання, до спільної боротьби проти соціального 
й національного гніту. Автор визнавав, що «наші помилки великі, ми 
повною мірою заслужили на відразу, недовір’я з боку українців.., але 
це були помилки наших батьків, які й нас пригнічували і призвели до 
згуби...» 22

Отже, прогресивна частина польської громадськості визнала глибо- 
ку правду Шевченкових слів: «Неситії ксьондзи, магнати нас порізнили, 
розвели». Ці настрої знайшли свій вираз також у вірші П. Свенцицько- 
го «Споминок смерті Тараса Шевченка», написаного українською мовою 
(1862 р.). Він є свідченням солідарності з революційними заповітами 
Кобзаря. Автор звертався до поета із словами: «Дивись, батьку, дивись 
з неба, чи по твоїй волі робиться діло...», а далі, перефразуючи Шевчен
ка, висловлював надію на братнє єднання:

Подивись, що рідні брати Щоби мати усміхнулась,
Обнімають брата, Заплакана мати.

Демократизація польської громадськості, що йшла також, як бачи
мо, по лінії об’єктивної оцінки взаємин України і Польщі, підготувала 
добрий грунт для сприймання творів Шевченка польськими читачами. 
Велику роль у цьому відіграли поляки, які народилися на Україні, зна
ли життя і мову українського народу.

Необхідно підкреслити, що одним з важливих моментів в підготов
ці до повстання 1863 р. були літературні .польсько-українські зв ’язки, 
які сприяли формуванню його ідеологічних передумов^-Так^лольськогдас=~, 
раїнські романтичні традиції відіграли значну роль в дальшому зміцнен
ні дружби обох народів. Великі поети Польщі А. Міцкевич і Ю. Сло
вацький, викриваючи реакційність польської шляхти, неодноразово 
звертались до героїчного минулого інших слов’янських народів і, зокре
ма, українського. Ще у 20—30-их рр. XIX ст. виступили А. Мальчевський, 
Богдан Залеський, С. Гощинський, М. Грабовський та інші представ
ники так званої «української школи» в польській літературі23. Вони, а 
також багато польських фольклористів (наприклад, С. Ходаковський, 
К. Войцицький та ін.24) використовували українську народну творчість, 
факти з історії України.

В наступні роки мотиви солідарності з волелюбними прагненнями 
українського народу знайшли своє відображення, зокрема, в п’єсі не
відомого автора, надрукованій в краківському альманасі «Ч ас»25. Ви
світлюючи події часів Барської конфедерації, автор засуджує магнатів- 
зрадників, із співчуттям змальовує повстання українських селян проти 
шляхетської несправедливості. Грізною пересторогою для поневолюва
чів звучать у п’єсі слова Максима — народного ватажка: «...стану за 
мільйон і вас поведу на помсту страшну за кривду ляхів, по вічну волю 
для матері України». Хоч драма присвячена історичній темі, в ній є ви
разні натяки щодо характеру й мети повстання 1863 р., тобто сучасних 
автору подій.

Напередодні повстання польські демократичні кола, шукаючи від
повіді на актуальні питання, звертались до волелюбних творів Шевчен
ка, його героїчного життя. В той час як представники польської реак-

22 О stosunku obecnym Ukrainy do Polski, стор. 20.
23 П. В о л и н с ь к и й .  Український романтизм у зв ’язку з розвитком романтизму 

в інших слов’янських літературах, К-, 1963; М. Г н а т ю к. Поема Т. Шевченка «Гай 
дамаки», К-, 1963.

24 В. Ю з в е н к о. Українська народна поетична творчість в польській фоль
клористиці XIX ст., К., 1961.

25 Ukrainka, «C zas», t. XX, Kraków, 1860.
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ції називали Коліївщину «розбоєм», а поему «Гайдамаки» — «канібаль
ською епопеєю», звинувачуючи її автора в кровожерності, польські про
гресивні письменники та революційні демократи відстоювали його, гли
боко шануючи великого захисника всіх гноблених. Твори Шевченка слу
жили матеріалом для революційної пропаганди, були важливим факто
ром у справі польсько-українського зближення. Велике значення мала 
також дружба Шевченка з польськими революціонерами 26. Завдяки 
цьому поет добре орієнтувався в соціальній і національно-визвольній 
боротьбі польського народу, знав його літературу й мову27. З другого 
боку, вплив українського поета на формування революційної свідомості 
передових кіл польської громадськості — факт незаперечний. Про це 
красномовно свідчить ряд публікацій (Бр. Залеського — «Польські ви
гнанці в Оренбурзі», Я. Гордона — «Солдат», Суліми — «Шевченко у 
вигнанні і Броніслав Залеський»), автори яких були в дружніх взаєми
нах з поетом. Він був близький всім, хто йшов за духом часу, хто не сто
яв осторонь боротьби за соціальне й національне визволення, хто брав 
участь у боях «за  нашу й вашу волю».

Піднесення польського революційного руху в середині XIX ст. лу
ною віддалось по всій Європі. Це полум’я не згасло і після поразки по
встання 1863 р. «Традиції боротьби за національне визволення,— писав 
В. І. Ленін,— були такі сильні і глибокі, що після поразки на батьків
щині кращі сини Польщі йшли підтримувати скрізь і всюди революційні 
класи; пам’ять Домбровського і Врублевського нерозривно зв ’язана з 
найбільшим рухом пролетаріату в XIX столітті, з останнім — і, будемо 
сподіватися, останнім невдалим — повстанням паризьких робітників. 
Тоді повна перемога демократії в Європі була дійсно неможлива без 
відновлення Польщі. Тоді Польща була дійсно оплотом цивілізації 
проти царизму, передовим загоном демократії»28.

Волелюбні традиції українського і польського народів, їх ненависть 
до гнобителів і визвольні прагнення, спільні демократичні ідеали і бо
ротьба проти самодержавства в політичній обстановці 50—60-х рр. 
XIX ст. стали важливими факторами дальшого розвитку і зміцнення 
польсько-українських революційних зв ’язків.

26 Є. К и р и л ю к .  Шевченко і слов’янські народи, К-, 1958; Ф. Я с т р е б о в .  
Революционные демократы на Украине, К-. 1960.

27 Г. В е р  в е с .  Головні проблеми українсько-польських літературних взаємин, 
К., 1958.

28 В. І. Л  е н і н. Твори, т. 6, стор. 403.


