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РІЧ ПОСПОЛИТА В КОНТЕКСТІ АНТИРОСІЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ФРАНЦІЇ В 

ЕПОХУ ПРАВЛІННЯ ЛЮДОВІКА XV (1715-1774) 

 
Стаття присвячена дослідженню політики відносно Речі Посполитої, що її здійснювало 

Французьке королівство за правління Людовіка XV (1715-1774) з метою протидіяти збільшенню 

могутності Російської імперії та її впливу в Європі. Зокрема, автор розглядає спроби французьких 

владних кіл в 1733-1735 рр. та в 1763-1764 рр. утвердити на польському престолі лояльного до Франції 

монарха. 

 

 
Дослідження основних напрямків зовнішньої політики Французького королівства в епоху 

Нового часу засвідчує, що вона будувалася навколо антагонізму між Францією та Австрією. 

Гостре суперництво між обома країнами за гегемонію на континенті, що розпочалося під час 

правління Франциска І Валуа (1515–1547) та тривало близько двох с половиною століть аж до 

«Дипломатичної революції» 1756 р., з часом втягнуло усі провідні країни Європи. У цій боротьбі 

Франція опиралася на так званий «Східний бар’єр», до якого входили Річ Посполита, Шведське 

королівство та Османська імперія. У разі виникнення військового конфлікту з Австрією ці три 

держави були готові атакувати Габсбурзькі володіння, змушуючи австрійців розділити свої сили і 

тим самим послабити їх [20, c. VI]. 

Система «Східного бар’єру» ефективно діяла аж до початку XVIII ст., коли співвідношення 

сил в Європі кардинально змінилося не на користь Франції. Війна за іспанську спадщину (1701–

1714) не принесла французькій короні бажаних результатів. Хоч Версальському кабінету і вдалося 

зберегти іспанський престол за Філіпом V Бурбоном (1700–1746), а отже перетворити Іспанію з 

ворога на союзника, але Утрехтський (1713) та Раштатський (1714) мирні договори, що офіційно 

завершили війну, остаточно перекреслили французькі плани щодо встановлення гегемонії на 

континенті. Після 1714 року Франція була вже не провідною, а тільки однією з великих держав 

Європи [1, c. 280]. 

Водночас традиційні союзники Французького королівства в Північно-Східній Європі 

поступово занепадають. Серед них в найважчому становищі опинилася Річ Посполита. Як 

зазначив Н. Дейвіс, «шістдесят років, що відокремлюють королювання Яна Собеського (1674–

1696) від правління Станіслава-Августа Понятовського (1764–1795), часто вважають за 

найжалюгідніший та найпринизливіший період усієї польської історії» [2, c. 410]. Протягом 

Північної війни (1700–1721) Польща стала ареною бойових дій між шведськими, російськими та 

саксонськими військами. Спустошена війною країна розділилася на окремі магнатсько-шляхетські 

угруповання, які ворогували не тільки між собою, але і були в опозиції до Августа ІІ (1697–1706; 

1709–1733). Це протистояння на свою користь використав цар Петро І (1682–1725), який ввів 

російські війська в землі Речі Посполитої та змусив короля в січні 1717 р. на засіданні сейму 

прийняти умови, що їх висувала польська аристократія. Зокрема Август ІІ погодився на виведення 

саксонських військ з території Польщі та підтверджував шляхетські свободи і привілеї, а 

російський цар виступав гарантом виконання угоди. Тобто король залишався без військової 

підтримки, роботу сейму можна було паралізувати завдяки праву «liberum veto», а Петро І міг 

абсолютно легально знову ввести війська, аби перешкодити будь-яким спробам реформ [8, c. 659]. 

Необхідно також зазначити, що розпочинається різке скорочення військового потенціалу 

Речі Посполитої, яке припало на час широкої мілітаризації країн-сусідів, зокрема Пруссії та Росії. 
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У саксонський період співвідношення польської армії з прусською становило 1 до 11, а з 

російською – 1 до 28 [2, c. 419]. Внаслідок зазначених процесів Польща втратила можливість 

впливати на європейську політику та стала залежною від оточуючих її країн. 

Водночас дедалі більшого занепокоєння у французьких владних колах викликало 

збільшення могутності Росії, перемога якої у Північній війні тільки збільшила її завойовницькі 

амбіції. Тепер на шляху подальшого просування Російської імперії континентом стояли ослаблені 

невдалим керівництвом та внутрішніми протиріччями Річ Посполита та Оттоманська Порта. За 

таких умов перед Версальським кабінетом постала дилема, як будувати взаємовідносини з Росією 

[20, c. VI–VII]. У випадку дружнього співіснування Російська імперія могла зайняти у 

французьких політичних комбінаціях місце країн «Східного бар’єру». З другого боку, Росія як 

супротивник значно збільшувала силу ворогуючих з Францією австрійських Габсбургів. 

Слід зазначити, що французько-російського союзу прагнули насамперед у Петербурзі. 

Петро І хотів поєднати дві країни шляхом укладання шлюбу між своєю молодшою донькою 

Єлизаветою (1709–1762) та принцом Карлом де Бурбоном-Конде (1700–1760), який би посів трон 

Польщі і тим самим поставив цю країну в повну залежність від Франції та Росії [16, c. 7]. З часом 

російські матримоніальні плани сягнули ще далі: в 1725 р. Олександр Меншиков (1673–1729) 

запропонував французькому послу проект одруження Єлизавети вже не з принцом, а з самим 

королем [20, c. 83–84]. Але герцог де Бурбон (1692–1740), перший міністр в 1723–1726 роках, 

відкинув будь-яку можливість шлюбу Людовіка XV (1715–1774) з російською принцесою: 

французький монарх не міг одружитися з представницею «варварського народу» [16, c. 8].   

Якщо Версаль не бажав союзу з Росією, Відень навпаки шукав його. Австрійці досягли 

своєї мети 5 серпня 1726 р., коли був підписаний пакт оборонного та наступального альянсу з 

Російською імперією. Це стало можливим перш за все завдяки спільним інтересам обох країн у 

міжнародній політиці: прагнення послабити Швецію, знищення профранцузької партії в Польщі та 

призупинення експансії Туреччини в Європу [18, c. XXXVI]. Якщо раніше Росія шкодила 

міжнародній політиці Франції тільки опосередковано, атакуючи союзників останньої, то 

починаючи з 1726 року наступив новий період французько-російських відносин, який відзначався 

відкритою ворожнечею між двома країнами.  

Перша конфронтація між Францією та Росією після утворення австрійсько-російського 

союзу відбулася на теренах Речі Посполитої. Версальський кабінет хотів аби на зміну королю 

Августу ІІ, який у своїй закордонній політиці схилявся до співпраці з Петербургом, прийшов 

монарх з профранцузькою орієнтацією. Найбільш підходящим претендентом на цю роль був 

колишній польський король Станіслав Лещинський (1704–1709; 1733). Кандидатура останнього 

з’явилася в міжнародних планах Версальського кабінету завдяки одруженню Людовіка XV з 

донькою С. Лещинського Марією (1703–1768) 5 вересня 1725 р. Цей союз на початках викликав 

осуд та був розцінений як мезальянс в колах французької аристократії [12, c. 21], тому батька 

королеви Франції необхідно було утвердити на престолі [15, c. 45]. 

Версаль почав заздалегідь готуватися до боротьби за польський трон: в 1729 р. до Варшави 

направили нового посла, який отримав вказівку зробити все можливе, щоб «король Станіслав мав 

перевагу над іншими кандидатами» [17, c. 13]. Він повинен був не тільки забезпечити підтримку 

польського народу, але і завадити Августу ІІ встановити спадкоємність корони на користь свого 

сина чи його наступників [10, c. 82]. З цією метою з державної казни було виділено близько 

чотирьох з половиною мільйонів ліврів [22, c. 241]. Активізація діяльності французької дипломатії 

була пов’язана з тим, що суперники Французького королівства – Австрія та Росія мали свої плани 

щодо персони наступного короля Польщі. Їхнім кандидатом був син Августа ІІ саксонський 

курфюрст Фрідріх Август ІІ (1733–1763), який як і батько прагнув отримати польську корону.  

Росія та Австрія безпосередньо граничили з Польщею та могли в будь-який момент 

пересікти кордон багатотисячною армією, тоді як перекинути французькі війська на польські землі 

без перешкод можна було тільки морським шляхом. Віддаленість Франції від Речі Посполитої 

ставила перед Версалем завдання шукати союзників більш територіально наближених до  

польських земель, які б підтримали С. Лещинського не тільки дипломатично, але і за допомогою 
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зброї. Єдиною країною, яка була задекларованим суперником Відня та Петербургу, знаходилася 

на недалекій відстані від Речі Посполитої та мала в своєму розпорядженні значний військовий 

потенціал, залишалася Османська імперія. Але всі намагання французьких дипломатів змусити 

турків до збройної акції проти Росії не мали успіху: Порта зволікала через черговий конфлікт з 

Іраном (1730–1735), в ході якого турки зазнали важких втрат, а також загинув запеклий 

прихильник профранцузького напрямку в зовнішній політиці, великий візир Топал Осман Паша 

[21, c. 188, 213]. 

Не маючи чітких гарантій від Оттоманської Порти С. Лещинський ще півроку після смерті 

Августа ІІ зволікав з виїздом до Варшави. Лише в серпні 1733 року тесть Людовіка XV прибув до 

столиці Речі Посполитої, а вже 12 вересня на засіданні сейму його було обрано королем. Але ще 

наприкінці серпня російські війська під командуванням ліфляндського губернатора генерала 

Петра Лассі (1678–1751) увійшли в Литву. Новообраний монарх змушений був покинути Варшаву 

та осів в Данцигу. 5 жовтня саксонського курфюрста обрали польським королем під ім’ям Август 

ІІІ (1734–1763), а 10 жовтня Франція оголосила війну [22, c. 243–244]. Не маючи змоги дістатися 

польських земель суходолом, Версальський кабінет вирішує направити на допомогу своєму 

кандидату до Данцига ескадру з півтора тисячами чоловік морського десанту. Але французи були 

розбиті переважаючими російськими військами, а саме місто, яке було заблоковане як з суходолу, 

так і з моря, капітулювало в червні 1734 р. С. Лещинський втік до Копенгагену, а французького 

посла ув’язнили [11, c. 71–72]. 

Фактично військові дії між учасниками конфлікту завершилися ще в 1735 р., але 

остаточний мир було підписано лише в листопаді 1738 р. у Відні. Згідно з договором саксонський 

курфюрст Фрідріх Август ІІ офіційно визнавався всіма сторонами конфлікту королем Польщі під 

іменем Август ІІІ, а Станіслав Лещинський в свою чергу відмовлявся від будь-яких прав на 

престол та отримував у своє володіння герцогство Лотарингію, яка після його смерті відходила 

французькій короні [14, c. 94–95]. 

Хоча Франції і вдалося здобути нові території, її кандидат не втримався на троні Речі 

Посполитої, а отже основної мети досягнуто не було. Офіційні дипломатичні відносини з 

Польщею були розірвані, а отже відновлення «Східного бар’єру» відкладалося на невизначений 

термін, оскільки Річ Посполита опинилася на довгі роки в майже цілковитій залежності від 

Петербурзького двору. Звичайно ж неприємним фактом для французьких урядовців стало те, що 

вибори польського короля та подальша війна мали якнайкращі наслідки для Російської імперії. 

Вона не тільки домоглася приєднання нових земель, але майже не беручи участі в бойових діях, 

залишивши цю сумнівну прерогативу Австрії, забезпечила польський трон своєму кандидату. 

З приходом до влади в Росії Єлизавети Петрівни (1741–1762), що відбулося за активного 

сприяння французьких дипломатів [19, c. 368], розпочалася певна нормалізація стосунків між 

Версалем та Петербургом. В майбутньому це дало змогу Росії долучитися до французько-

австрійського коаліції під час Семилітньої війни (1756–1763) [20, c. 273, 277]. Але смерть 

прихильної до Франції та особисто до короля Людовіка XV російської імператриці в 1762 р. 

призвела до нового загострення відносин між обома країнами, оскільки і Петро ІІІ (1762), і 

Катерина ІІ (1762–1796) в своїй міжнародній політиці віддавали перевагу співпраці з Пруссією [4, 

c. 231–-234, 277–278].     

За таких умов важливим завданням французької дипломатії стало повернення домінуючого 

впливу в Північно-Східній Європі. Саме тому необхідно було посприяти сходженню на престол 

Речі Посполитої профранцузько орієнтованого монарха. Версальський кабінет виступив з 

підтримкою Ксав’єра Саксонського (1730–1806) – сина Августа ІІІ, але Людовік XV в своїй 

секретній кореспонденції зазначив, що не буде заперечувати, якщо поляки оберуть принца де 

Конті (1717–1776) [5, c. 130]. Водночас Петербурзький двір не був зацікавлений в обранні 

іноземного принца, зважаючи на його можливу лояльність до вороже налаштованих до Росії 

держав. Тому Катерина ІІ вирішила підтримати свого колишнього фаворита графа Станіслава 

Понятовського (1732–1798) [3, c. 249–250]. 
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Але зусиль французької дипломатії виявилося недостатньо. Перш за все, це було пов’язано 

з хаотичною політикою Людовіка XV стосовно польського питання: Франція так і не змогла 

зосередитися на підтримці одного кандидата на престол, постійно вагаючись між французьким та 

саксонським принцами, та, навіть, російським протеже С. Понятовським [13, c. 25]. 

Неузгодженість дій помножилася на тяжкий фінансовий стан країни та військові втрати внаслідок 

Семилітньої війни. Не маючи можливості підтримати своїх кандидатів збройною акцією, Франція 

до того ж витратила на підкупи польських магнатів і шляхти в декілька разів менше, ніж Росія 

[4, c. 320]. 

Як наслідок після смерті Августа ІІІ зібрався конвокаційний сейм, який після введення 

російських військ в Польщу та підкупу депутатів вирішив виключити зі списку кандидатів усіх 

іноземних принців. Це викликало невдоволення Франції, але вона обмежилися лише усними 

виразами протесту. Катерина ІІ досягла своєї мети і графа Понятовського обрали королем під 

ім’ям Станіслав-Август (1764–1795) [4, c. 320–322]. По суті Річ Посполита ставала частиною 

«Північної системи», розробленої канцлером Микитою Паніним (1718–1783), де їй відводилася 

роль «російського аванпосту в Європі, васального протекторату, залежність якого можна було б 

увічнювати безкінечними маніпуляціями й мінімальним коштом» [2, c. 428]. 

Але відкрите втручання Петербургу у польські справи підняло хвилю обурення серед 

місцевої аристократії. Наприкінці лютого 1768 р. в місті Барі опозиційні до Станіслава-Августа 

сили об’єдналися в конфедерацію та розпочали повстання [9, c. 519]. Міністр закордонних справ 

герцог де Шуазель (1719–1785) пообіцяв грошову допомогу повстанцями, а французькі дипломати 

в Константинополі та Бахчисараї мали привернути симпатії турків та татар на сторону 

конфедерації [6, c. 294–296]. 

Загалом розрахунок де Шуазеля на польське повстання виявився марним. Російська армія 

не змогла швидко перемогти Барську конфедерацію тільки через початок війни з Портою. 

Катерина ІІ просто не мала можливості виділити додаткові полки, щоб не ослабити війська на 

турецькому фронті. Але навіть за таких умов конфедерати не встояли проти російської армії: в 

серпні 1772 р. останній центр опору було придушено [9, c. 520]. Франція перестала відігравати 

будь-яку роль в політичному житті Польщі, яка стала абсолютно залежною від оточуючих її країн, 

в першу чергу – Російської імперії. 

Це дало змогу втілити в життя план поділу Речі Посполитої, що довгий час визрівав серед 

прусських та російських урядовців. Наприкінці 1770 р. Генріх Прусський (1726–1802), брат 

Фрідріха ІІ (1740–1786), прибув в Петербург, де був ознайомлений з проектом Катерини ІІ 

розділити польські землі. В червні наступного року основні положення майбутньої анексії між 

Пруссією та Росією були узгоджені, а в лютому 1772 р. до них приєдналася Австрія. Угода, що 

ознаменувала собою перший поділ Польщі, була підписана 5 серпня 1772 р [7, c. 168–169]. 

Отже, збільшення могутності Росії та подальше укладення нею союзу з Австрією було 

небажаним для Франції. Тому стратегічним завданням Французького королівства в Північно-

Східній Європі стало відродження «Східного бар’єру», покликаного протидіяти подальшому 

проникненню Російської імперії в Європу. Необхідним елементом для досягнення цієї мети було 

питання інтронізації профранцузько орієнтованого монарха на престолі Речі Посполитої в 1733–

1735 рр. та 1763–1764 рр. Але обидва рази Версальському кабінету не вдалося досягти бажаного 

результату, що було пов’язане з територіальною віддаленістю Франції від польських земель, 

зволіканнями її союзників, а також з часто хаотичною політикою в польському питанні. Як 

наслідок, Французьке королівство перестало відігравати будь-яку роль в політичному житті 

Польщі, а остання потрапила в цілковиту залежність від оточуючих її країн, перш за все – 

Російської імперії.   
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The Commonwealth in context of France anti-Russian policy during the reign of Louis XV (1715-

1774). The article is devoted to the policy concerning the Commonwealth, executing by the French kingdom during 

the governance of Louis XV (1715-1774), wanting to resist the increase of the power of the Russian empire and its 

influence in Europe. Especially, the author examines the attempts of the French governmental authorities in the years 

1733-1735 and in 1763-1764 to approve a loyal to France monarch on the polish throne. 


