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Образ героя та антигероя Речі Посполитої середини XVII століття 

в творчості Людвіка Кубалі 

 

Однією із найвідоміших тез, які визначають завдання і роль історії у житті 
суспільства є її означення як «magistravitae». Попри всю суперечливість та 

неоднозначність такого твердження, особливо у сучасних наукових інтерпре-

таціях, не слід забувати, що чи не всі попередні покоління істориків та загалу 
людей хотіли бачити в історії саме «вчительку життя». Вони шукали в описах 

минулих подій певні рецепти дій у тогочасних ситуаціях. Пробували знайти 

розраду, зміцнити своє самоусвідомлення, зрозуміти самих себе в переломні 

моменти свого існування та в часи важких випробувань. Особливо це стало 
відчутним у ХІХ – на початку ХХ століття, коли ламалися старі суспільно-

політичні, економічні, соціальні і культурні системи, розпадалися і творилися 

держави, народжувалися і трансформувалися нації. Саме тоді для молодих 
народів Європи історія стала дзеркалом самоусвідомлення, знаряддям, з допомо-

гою якого вони творили самих себе. Особливо важливим це було для націй, що 

як поляки, були позбавлені власної держави. Епоха позитивізму та період розча-
рування радикальними способами боротьби за втілення ідеалів, зокрема, за здо-

буття національної незалежності, не змогла своїми постулатами конструктивної 

праці задовольнити значні вимоги суспільства. Тому в масовій свідомості наро-

ду, а особливо в кругах молоді, швидко відроджуються романтичні тенденції. 
Багато народів, що в ХІХ ст. перебували у важкій бездержавній ситуації, 

потребували прикладів для наслідування необхідних рис рішучості, розуму, 

вірності, героїзму, державотворчого натхнення і таланту. Це все вони шукали у 
зразках, втілених в історичних постатях минулого. Таким способом ці особи 

ставали національними героями. Були віддзеркаленням усіх необхідних чеснот, 

які часто приписувала їм уже сучасна епоха, та тими, чиїх відповідників чекали 

для здійснення теперішніх великих діянь. 
Подібно, щоб чіткіше побачити та зрозуміти щось добре, «біле», люди 

потребували мати і його антитезу – погане, щось «чорне». Воно мало поглибити 

розуміння і провести чітку межу між позитивними та негативними рисами і 
вчинками. Для цього необхідним було чітке, яскраве, всеохопне зображення 

антипода до героя – антигероя – ворога, злочинця, зрадника, руйнівника. 

Такі цікаві образи ми знаходимо в творах видатного історика Людвіка 
Кубалі, що працював у кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Вони слугували 

наочним віддзеркаленням культурних архетипів, міфологем та історичних 

стереотипів у національних масових візіях, що панували в середовищі поль-

ського народу на зламі століть та подекуди трапляються і сьогодні. У цей період 
появляються історичні твори, які надихають маси до творчого національного, 

політичного та культурного зусилля. Для українців такими стали праці 

Володимира Антоновича та Михайла Грушевського. Для польського ж народу 
історичними творами, що «зміцнювали серця», стали праці львівського історика. 

Основні його найбільш відомі твори вийшли у світ у 1880-х роках – це цикл 
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«Історичні нариси» та «Єжи Оссолінський»
1
. У них увага вченого зосередилася 

на висвітленні одного із найбільш буремних та переломних для історії Польщі 

періоду середини XVII ст., відомого в пізнішій історіографії як «епоха вогнем та 
мечем». 

Необхідно відзначити, що саме твори Л. Кубалі надихнули видатного 

польського письменника Генрика Сінкевича на написання чи не найвідоміших у 
світі польських історичних романів – трилогії «Вогнем і мечем», «Потоп» та 

«Пан Володейовський». Саме від цих творів і пішла популярна назва цілого 

описуваного періоду історії, а самі вони зіграли кардинально важливу роль у 

польській національній думці та пробудженні національно-патріотичного духу. 
Твори Л. Кубалі та Г. Сінкевича стали науковою та художньою формою 

представлення бажань, поглядів та самої психології польського народу зламу 

ХІХ–ХХ ст., віддзеркалених у сприйнятті історичного минулого. 
У своїй творчості Л. Кубаля експонує роль особистості в історії. Він 

відходить від ідеалів позитивізму, більше уваги приділяє загальним тенденціям 

розвитку широких суспільних мас, та зосереджується на діяльності окремих 

історичних постатей. У нього персоналії, що виділяються із загалу своїми 
талантами та рисами характеру, є рушієм усього історичного процесу та своїми 

вчинками призводять до переломних подій. Саме ці особи є для Л. Кубалі 

героями та антигероями в історії Речі Посполитої. 
У працях Л. Кубалі простежується нашарування багатьох культурних 

традицій, які внесли у його ідеали свої характерні елементи. Особливо відчут-

ними в рисах героя є зразки, витворені в епоху романтизму із її пошуками 
«народного духу». Так, із тенденцій ідеалізації минулого та піднесення давніх 

національних традицій було взято старопольські ідеали особистості, які виво-

дили свої коріння ще з епохи сарматизму. Вони мали відображатись як у зовніш-

ності героя, так і у характері його поведінки. Так через героя мало відбуватися 
поєднання епох та традицій. Наслідуючи його, мали відроджуватися і націо-

нальні звичаї поляків. Епоха романтизму та революційних рухів призвела і до 

значної демократизації суспільства. Сучасний герой уже не міг бути відірваним 
від народного загалу і діяти незалежно від його думки. Попри те, що він підно-

ситься над масами завдяки своїм талантам та духовно-емоційним харизматичним 

рисам, герой мусів певною мірою бути породженням цього народу, акумуляцією 
його позитивного потенціалу, накопиченого в загалі протягом попередніх 

поколінь. Він виростає із народу, але і частково його переростає, щоб стати 

візіонером майбутнього і проводирем народу до прогресу. Ці якості герой вбирає 

із самого народу, який уже доростає до нового щабля розвитку, але ще масово не 
усвідомлює шляхів його остаточного досягнення. Герой є тим, хто може 

сформувати для загалу визначення цілей і методів їхнього досягнення. 

Одним із основних героїв історичних нарисів Л. Кубалі виступає Стефан 
Чарнецький. Вчений зазначав, що він «звернув на себе [в битвах під Берестечком 

та Охматовим – Т. Г.] увагу короля, шляхти і цілого війська, як щасливий вождь 

та неустрашимий воїн. У часи шведської війни заяснів вікопомною славою 

легендарного героя народу»
2
. В своєму тексті історик надає його постаті рис, 

                                                             
1 L. Kubala, Jerzy Ossoliński, Warszawa, 1924, s. 512. 
2 L. Kubala, Wojna Szwedzka 1655-1656, Lwów, 1913, s. 117. 



Образ героя та антигероя Речі Посполитої середини XVII ст. в творчості Л. Кубалі  169 

притаманних міфічним персонажам, підносячи його на незвідані рівні могутності 

і талантів. Для нього Чарнецький стає спасителем Батьківщини і тому зарахову-

ється до пантеону національних святинь. «Немов цей гігантський святий Флоріан 
на образах у наших костьолах, якому палаючі будинки сягають до колін, патрон і 

протектор польського королівства, тримаючий у руці штандарт, так і він – 

Чарнецький – підніс цей святий штандарт, як символ маєстату корони і єдності 
Речі Посполитої».

1
 

Необхідною рисою національного героя, в баченні історика, виступає його 

непохитне слідування високим ідеалам. Саме незламна воля має виділяти його з 

поміж інших людей і слугувати запорукою його відповідності на роль провідника 
для широких народних верств: «Сталевий чоловік, вірний своєму королеві, 

самою природою для війни створений, вогнем дихав замість душі. В раді і 

помислах скритний, тримався непорушно того, що раз визнав за добре і потрібне, 
і цією дорогою йшов без вагань».

2
 Таким способом герой також втілював у собі 

протилежність до антигероя, неодмінними рисами якого мали бути зрада, 

підступність, обман. Також герой мусів непохитно дотримуватися цього слова і 

складених обітниць. Через них він набуває зав’язків із сакральними сферами, 
адже клятви часто пов’язувалися із відповідними священними ритуалами та 

церковними посвятами. Так герой отримує божественну допомогу, а через нього 

вона сходить і на увесь народ, що слідує за ним. 
Серед важливих рис героя звичайно ж мала бути присутньою і скромність. 

Хоча необхідно зазначити, що серед дійових персон епохи, які в своїй значно 

домінуючій більшості були представниками шляхетського стану, носіїв таких 
рис знайти було не легко. Адже ідеали шляхетського життя в Речі Посполитій 

наказували активно демонструвати своє багатство та розкішний спосіб життя, а 

навіть заохочували до надмірних витрат. Тому, описуючи постать С. Чарнець-

кого, Л. Кубаля вдався до показу риси скромності у свого героя, але зміг це 
зробити лише через згадку про відсутність у нього хвалькуватості. Так, вчений 

зазначає, що гетьман «мало говорив, демонстрацій себе, самохвальства і довгих 

промов не терпів, сяяв прикладом та додавав іншим відваги». Також герой 
Кубалі, що посилався на свідчення сучасника Яна Хризостома Пасека, «затикає 

вуха шапкою, коли його натовп спасителем оголошує». Він зображає його 

доступність та відкритість для інших звичайних представників військового 
стану, із якими, за свідченнями історика, він поруч воює, працює, жартує, 

спілкується. Таке представлення мало показати його в ідеалах демократизації, що 

активно наступала у польському суспільстві в ХІХ – на початку ХХ ст. Адже 

новий герой мав бути близьким до народу. 
Герой звичайно повинен був відображати позитивні риси і у своїй 

зовнішності. Кожен читач історичних творів у своїй уяві мав формувати образ 

особи привабливої, у якої тіло буде віддзеркаленням її внутрішньої ідеальності. 
Так певні фізичні риси мають вказувати і на відповідні їм риси характеру 

людини. Важливим було те, що герой Польщі повинен відображати у своїй 

зовнішності і певні національні риси, що відтворюватимуть польські культурні 

ідеали. Тож бачимо підкреслення національної «польськості» і в зовнішності 

                                                             
1 Там само, с. 118. 
2 Там само, с. 118. 
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С. Чарнецького: «Голова по старопольськи виголена, видовжувалася худим 

обличчям з гачкуватим носом і з глибоким шрамом від стріли, що вирвала йому 

піднебіння, де йому встановили бляшку щоб міг зрозуміло говорити. На чолі 
проорано дві глибокі зморшки гніву, на обличчі вираз якогось суму та завзятості. 

Довга борода ніби здвоєна спадала йому на груди. Рухи швидкі, хоча ще дещо 

кульгав від рани отриманої під Бушею».
1
 Даючи подібний опис, вчений робив 

наголос на войовничості його героя, як одного із найвідоміших полководців в 

історії Польщі, що у масовій свідомості став справжньою «людиною війни». 

Дуже подібним в описах Л. Кубалі виступає і образ Єжи Любомирського. 

Саме йому він приписує означення «спасителя Батьківщини» в часи найбільшої 
небезпеки – Шведського потопу, згадуючи вислів короля Яна Казимира, що він 

після Бога саме гетьману завдячує повернення йому корони. 

Описуючи характер Любомирського, історик хотів показати у ньому всю 
складність ролі його особи в історії Польщі. Адже, хоч Кубаля і не дійшов до 

висвітлення пізніших за часом подій повстання гетьмана проти панування Яна 

Казимира, але змушений був зробити цей відступ, щоб уже закласти у читача 

двозначність у сприйнятті цього персонажа. Так, він зазначає: «Гоноровий це був 
пан, замкнутий у собі, нечувано амбітний і без упину діяльний, при чому 

зухвалий і великий ґвалтівник, але прикрим досвідом уже опечатаний. Для 

людей лицарських щедрий, умів підбирати собі вірних слуг, котрих обороняв і 
підвищував, ніби власних родичів, а також радників розумних і досвідчених, із 

котрими кожен важливіший крок докладно обдумував, щоб заволодіти помисла-

ми співгромадян і керувати публічною думкою».
2
 У ньому можна було проде-

монструвати такий популярний з епохи романтизму образ героя, як особи «розір-

ваної» життєвими складнощами, що переживає душевні муки та змагається із 

самим собою, здійснюючи вирішальний вибір. Так і Любомирський, що непо-

хитно любить Батьківщину, змагається між ідеалами абсолютної вірності своєму 
володарю та служінню цінностям шляхетського народу Речі Посполитої. 

Знову ж таки усю складність особистості історик хотів продемонструвати 

через зовнішність свого героя. Кубаля вказує, що Любомирський «виглядав 
старшим ніж був насправді. Польське обличчя під вусом, голова підголена, чоло 

високе, очі із зморшками з обох боків, ніби часто на сонце дивився, посмішка 

насмішкувата». Так дослідник хотів показати його схильність кинути виклик 
навіть найвищим силам, як сонце, що мало стати символом його змаганням із 

найяснішим королівським маєстатом. 

Герой, згідно із поглядами Л. Кубалі, обов’язково мав бути носієм високих 

цінностей і, як їх втілення, стати прикладом для наслідування іншими. Тому 
історик зазначає, що Любомирський у важкий для Польщі період був зразком 

позитивних рис і «лише йому буде належати уся повнота слави». Він «довів свої 

чесноти і любов до Вітчизни та сам один втілив у собі всі чесноти і заслуги».
3
 

Ще варто відзначити героїзацію Л. Кубалею постаті князя Яреми 

Вишневецького. Вчений змальовує яскраві картини його боротьби під час облоги 

у Збаражі та в битві під Берестечком. Також він намагався виправдати дії свого 

                                                             
1 Там само, с. 119. 
2 Там само, с. 254. 
3 Там само, с. 253. 
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героя при втечі із Львова перед наступом на нього військ Хмельницького, що 

одностайно засуджували сучасники князя. 

Найяскравіше серед героїв історії Польщі Л. Кубаля експонує постаті 
людей дії. Поруч із військовими, таким однозначно позитивним персонажем 

виступає в творах історика настоятель Ясногірського монастиря в Ченстохові та 

керівник його оборони проти шведського наступу Августин Кордецький. Для 
прославлення свого героя вчений використав слова поморського воєводи, 

сучасника пріора, якими він хотів підкреслити його визначні таланти: «Справді, 

можна дивуватися, звідки такий досвід дістав так раптово чоловік, що ціле своє 

життя провів закритим у монастирі. Справжнє чудо, що Бог для пониження 
гордині неприятеля надихнув на боротьбу з досвідченим вождем простого 

монаха».
1
 Для Кубалі вчинки Кордецького стали прямим свідченням чуда, 

здійсненого божественною силою через людину. Він стає рукою справедливості 
та доброї сили на землі. Вчений вказує: «Але для чого шукати чудес поміж 

хмарами, коли їх так багато є на землі! Чи ж це не було чудо, що Бог надихнув 

захисників такою вірою, а пріора озброїв такою потугою волі серед повсюдної 

тривоги і сумнівів? А хто вірив у чудеса, той мусів визнати, що ані Матір Божа, 
ані святий Павло нікому б не з’явились, якщо б Корецького на Ясній Горі не 

було. В серцях цієї героїчної жменьки жила Церква, а славетний пріор сяяв своїм 

прикладом ніби палаючий смолоскип у темряві».
2
 

Значно менш яскравими у Л. Кубалі виступають персонажі дипломатів та 

політиків, незаангажованих у збройну боротьбу. У його творчості починають 

проявлятися зачатки неоромантизму із його ідеалізацією бурхливих відчуттів, 
яскравих образів та повних боротьби динамічних подій. Кубаля підносить, як 

цінність, збройне змагання за відновлення незалежності Польщі, на відміну до 

орієнтації на «органічну працю» та угодову політику в середовищі держав-

поневолювачів у період після поразки Січневого повстання 1863 р. Саме тому 
важко виділити, як однозначно героїчні, образи постатей, яким він присвятив 

свої окремі значні праці – Станіславу Оріховському та Єжи Оссолінському. При 

їх змалюванні вчений майже не використовує яскравих характеристик та 
гіперболічних і символічних порівнянь, до яких він так щедро вдається при 

описах героїв-воїнів.  

Втім, необхідно відзначити, що особливо барвними в описах Л. Кубалі, які 
значно багатші у деталях та емоційніші у своїй образності, виступають постаті 

антигероїв Речі Посполитої. Такими колективними ворогами виступають цілі 

народи та великі суспільні групи – шведи, татари та українське козацтво. Їхні 

риси вчений переносить і на конкретних історичних діячів – шведів на короля 
Карла Густава, козаків – на Богдана Хмельницького, Івана Богуна, Івана Вигов-

ського
3
. «Темними постатями» є і зрадники Ієронім Радзейовський, князі Януш 

та Богуслав Радзивіли, Олександр Костка-Наперський
4
. Усім їм приписувались 

яскраві риси, що протиставлялися характеристиці героя та підсилювали порів-

няння протилежності образу останнього. 

                                                             
1 Там само, с. 154. 
2 Там само, с. 183. 
3 L. Kubala, Wojny Duńskie i Pokój Oliwski 1657-1660, Lwów, 1922, s. 85–87. 
4 L. Kubala, Szkice historyczne, Warszawa, 1901, t. 1, s. 318–320. 
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Серед необхідних рис ворога мала бути його могутність. Лише сильний 

ворог міг достойно виконувати свою роль через створення якнайбільшої загрози 

для польської держави та народу. Тільки так він міг вповні втілити у собі стихію 
руйнування та кровожерливості. Ворог мав знищувати якнайбільше безневинних 

людей та сміливих захисників вітчизни, нести хаос та руїну для цілих країв. З 

іншого боку, антигерой мусів володіти і значним розумом. Саме його він 
використовує для створення своїх зловісних задумів. Адже зло, щоб бути як 

найбільш могутнім, повинно керуватися продуманими планами та плести свої 

підступні сіті. Якщо ворог діє бездумно та примітивно, то він може перетво-

ритися на кумедного персонажа, а з таким не можна боротись із усім напру-
женням сил до повного винищення. Поруч із розумом антигероя має бути 

наділений хитрістю та підступністю. Він обов’язково, як архетипний змій, має 

обманювати та зраджувати. Це має стати антитезою до прямолінійності, відкри-
тості та щирості героя. Тільки через це і можуть зазнавати поразки позитивні 

персонажі. Самі вони нікого не обманюють і в своїй природній чесності стають 

жертвою обману чи зради. За умови чесної боротьби герой завжди перемагає 

антигероя, бо він є носієм сили, розуму та енергії добра, що за рівних умов 
переважають зло. Тому пояснити перемоги ворогів можна лише через такі 

додаткові, не чесні і не гідні героя дії, як підступ. Також на стороні антигероя 

має виступати чисельна перевага. Адже лише у боротьбі із ворогом, який у рази 
переважає, герой може продемонструвати усю свою могутність та хоробрість. 

Отже антигерой має бути антитезою до героя, у всіх рисах повторюючи його, але 

із знаком негативу. Розум та сила героя має знайти свою протилежність у такому 
ж або й більшому розумі та силі ворога. В іншому випадку, він міг виглядати 

мізерно і не бути достойним суперником для героїв, а героїчні вчинки не 

здавалися б вже такими величними. Тільки максимальне напруження сил у 

боротьбі із антигероєм давало герою змогу виділитися. 
Загалом Л. Кубаля представив власне бачення надприродності зла. Для 

нього воно не є лише породженням якихось умов, а існує як окрема субстанція, 

що втілюється в певних особах. Це він висловив у своїх роздумах про вродже-
ність злої природи в деяких людях. Вчений зазначав: «Маю таке переконання, що 

більша частина людей, які багато зла на світі зробили, є наслідком перевернутої 

до основ зіпсутої природи. Це моральні каліки, народжені від поганих батьків, з 
втраченим відчуттям добра і зла, дозрілі під впливом аморального середовища – 

котрі були злі ще до того, як це зло почали робити».
1
 

У творах Л. Кубалі змальовані саме такі ідеальні антигерої, котрі як є 

достойною антитезою та темним тлом для світлих діянь героїв, так і виступають 
поясненням поразок польського народу та держави. Історична реальність вказу-

вала досліднику, що «злі сили» польським героям так і не вдалося перемогти 

остаточно, а все через надзвичайну силу ворогів. Так формувався оптимістичний 
погляд на історичне минуле, коли власний народ вибілювалося від вини у зли-

годнях, перекладаючи її на силу, підступ та згуртованість переважаючих зовніш-

ніх ворогів. 

Геніями зла та втіленням стихії руйнування для Л. Кубалі виступають 
шведський король Карл Густав та козацький гетьман Богдан Хмельницький. Їхні 

                                                             
1 L. Kubala, Szkice historyczne, Warszawa, 1901, t. 2, s. 11. 
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типи, попри дуже подібні особистісні характеристики, як класичних «антиге-

роїв», представляють два відмінні зразки, зумовлені іноземною культурою. У 

баченні дослідника, власне польські риси мають розглядатись як позитивні, а 
втілення негативу має бути проявом чогось зовнішнього, невластивого Польщі, 

чужого. Такими у його баченні є як східні азіатські культури, так і європейські 

традиції. Адже в часи Л. Кубалі Польщу розділили та поневолили і європейські, і 
азіатські держави. Тому Карл Густав є у його працях відображенням європей-

ської експансивності, а Хмельницький – втіленням азіатської агресії. 

Шведського короля Л. Кубаля називає «великий вождь, великий держав-

ний муж, але без стабільного щастя; політик невичерпний в ідеях, але людина 
винищення, знаряддя руйнівної стихії, котра плодить, живить, але і нищить, 

незнаюча прощення, справедливості, віри, надії, любові й інших прав людських і 

взаємних обов’язків».
1
 Так дослідник вказує на те, що попри тонкий розум і 

планування, антигерой має бути втіленням хаосу та неконтрольованих природній 

стихій. Ворога до здійснення злочинних задумів мають підштовхувати його 

руйнівні інстинкти, які уподібнюють його до дикої тварини. 

Для дослідника завданням було показати, що Європа може мати й іншу 
сторону – позбавлену високих цивілізаційних здобутків, якою не керують 

ціннісні орієнтири та вишукана культура. Із європейськими впливами приходять 

розклад традиційних чеснот та моралі, руйнування природовідповідного укладу 
життя та устрою суспільства. Прищеплення на польському ґрунті чужих норм 

поведінки призводить до виродження народу та появи облудних орієнтирів і 

цілей. Такими є у баченні Кубалі австрійські, швецькі та французькі впливи. 
Іноземці в Польщі та поляки, які захопилися європейською культурою та нор-

мами, свідомо чи несвідомо починають служити чужим інтересам. Європейські ж 

держави намагаються використати Польщу у своїх планах, підступом витягнути 

із неї усе найкраще та послабити її могутність.  
Такими, зокрема, стають виховані у Європі королі із династії Ваза, що 

керуються лише власними амбіціями та інтересами, використовують Польщу для 

досягнення своїх цілей і не розуміють польський народ та не служать його 
справжнім потребам. Тому у працях історика, попри величезну увагу до особи 

Яна Казимира, як чи не центральної постаті його нарації, освяченої самим 

маєстатом королівського сану, він не зображується як справжній герой. Король 
виступає людиною амбіцій, який хоч і зробив багато позитиву, але так і не 

здобувся на справжнє розуміння та служіння для свого народу. Він відірваний 

від народу та перебуває під впливом цінностей, що панували при манірних та 

повних підступу європейських дворах, при яких майбутній король виховувався. 
Ще менш позитивним персонажем виступає королева Марія Луїза, як іноземка, 

що бачить Польщу лише знаряддям власної політики. 

Сам зовнішній образ антигероя мав відображати його негативну природу, 
справляти відразливе враження. Історик наголошує, що Карл Густав «нешляхет-

ний мав вигляд: обличчя товсте з трьома підборіддями, прищаве, заспане, оточе-

не довгим волоссям, очі великі, випуклі, з піднесеними бровами, ніс булькатий, 

потужні щелепи як ніби поміщали подвійну кількість зубів, вуста випуклі. 
Постать мала, з кривими ногами, робила враження отяжілої простацької людини 

                                                             
1 L. Kubala, Wojna Szwedzka 1655-1656, s. 13. 
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з брутальною волею, що межувала із впертістю». Так підкреслювалася відсут-

ність у антигероя якоїсь шляхетності та вишуканості, які б могли привабити до 

нього читача творів, і були зарезервовані для образу героя. Також у них відобра-
жалась уся агресивна тваринна сутність ворога та його виродження, адже зло 

спотворює ідеальні природні характеристики тіла. 

Ворог мав втілювати у собі впертість та непохитність у втіленні свого 
злого задуму. Він не може одуматися і відмовитися від свого плану. Навіть попри 

завдані йому поразки, він знову повертатиметься до наміченої темної цілі. «Душа 

чорна, жорстока, підступна і завзята, із залізною непохитною волею – сильний як 

сама смерть».
1
 Він боротиметься із долею та божою карою за вчинене зло, як 

Фараон у протистоянні із Мойсеєм та Богом Ізраїлю, із щораз більшою впертістю 

та озлобленістю. «Що гірше йому велося, – писав Л. Кубаля. – то із більшою 

пихатістю він підносився, як м’яч, що об землю вдарявся».
2
 Подібно шведський 

король, які і будь-який справжній ворог, повинен був втілювати у собі зраду та 

підступність: «Дивна людина, стихійно непередбачувана. На кожному кроці 

зрада, підступ, облуда і брехня. Всі обіцянки собою складені і підписані королів-

ський словом зґвалтував і зламав». 
Інший цивілізаційний вимір антигероя мали втілювати у собі козаки. Вони, 

в баченні Л. Кубалі, уособлювали значною мірою протилежні до європейських 

цінності та культурні характеристики населення азіатського великого степу. У 
масовій свідомості поляків степові простори Нижнього Подніпров’я розгляда-

лись як своєрідна безмежна terraincognita, де панують природні стихії. Вони 

постійно породжують хвилі апокаліптичних навал диких, як сама їхня природа, 
народів, починаючи від міфічних Гога та Магога і до козацтва. Тому кожен козак 

у польських історичних міфах мав втілювати у собі цю безмежну енергію степу, 

хаотичну відсутність його вектору та натуральну дикість інстинктів. Конкретна 

особа у своєму темпераменті мала раптово спалахувати бурею емоцій та дій і так 
само швидко згасати в меланхолії і бездіяльності. Козак, як і кожен степовик, мав 

відображати руйнівну силу хаосу природи Дикого Поля через раптовий гнів, 

шаленство, бажання кровопролиття. Ці пориви у нього нераціональні і мають 
змінюватися легковажним переходом до радості, божевільного гуляння, щедрості 

та відкритості. Польські митці часто порівнюють козаків із вовками, що мало у їх 

задумі показати у них дику небезпечну тварину. Через цей образ показували як 
їхній індивідуалізм, так і здатність до колективної співпраці, інстинктивну крово-

жерливість та хитрість і підступність. Персоніфіковано ці риси козацтва історик 

прив’язував до гетьмана Богдана Хмельницького та полковника Івана Богуна.  

У зовнішньому вигляді козацького гетьмана Л. Кубаля хотів показати усю 
природну простоту мешканців степу та їх підвладність перемінним інстинктам: 

«На перший погляд його особа не справляла враження і важко було вирізнити 

його з-поміж старшини. Мужчина в старшому віці, великої сили тіла, хитрого 
помислу, плечистий, згорблений, недобре вдягнутий. Обличчям чорнявий з дов-

гими обвислими вусами, погляд понурий. Виглядав як змоклий вовк, дивився з-

під брів, руки тримав ззаду, а великі пальці стискав у долоні».
3
 

                                                             
1 Там само, с. 13. 
2 Там само, с. 11. 
3 L. Kubala, Wojna Moskiewska 1654-1655, Warszawa, 1910, s. 18. 
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Але Л. Кубаля не цілком відділяв Хмельницького від польського народу. 

Для нього гетьман виступає також і як частина воїнської, та, навіть, шляхетської 

спільноти Речі Посполитої. Він не суцільний продукт чужого для Польщі середо-
вища, якийсь нападник із далекого чужого краю, а громадянин держави, частина 

його суспільства із всіма позитивними та негативними рисами останнього. Він, 

перебуваючи під впливом дикого степового середовища, власних амбіцій та 
іноземних інтриг, бунтує проти власної Батьківщини, не розуміючи її справжніх 

потреб та цінностей. Дослідник вказує: «Чужоземці порівнювали його із Кромве-

лем. Обоє вороги пануючої церкви і устрою своєї Вітчизни, відірвали руку свою 

від плуга, стали на чолі повстання і здобували користі, що були наче насмішка 
над самою наукою та досвідом найкращих воїнів і державних мужів».

1
 

Як будь-який справді небезпечний ворог, у зображенні Л. Кубалі Хмель-

ницький повинен був втілювати у собі непересічні таланти, сили та розум. Так, 
він неабияк високо оцінює гетьмана, вказуючи: «Був це чоловік з будь-якого 

погляду надзвичайних вимірів – переростав людей високоталановитих до того 

рівня, що вступав у незмірні виміри. Можна сказати, що він народився воло-

дарем: умів приховати свої наміри, у вирішальну хвилину не вагався – всюди з 
потужною волею і залізною рукою».

2
 

Втім, Л. Кубаля не оминув також показати Хмельницького як представника 

азіатської цивілізації, схильного до руйнування, непогамовних емоцій та енергії, 
що служили на благо хаосу. Так, він зазначає, що гетьман «коли починав плака-

ти, скаржився на людську нещирість, жалісливо перераховував свої кривди, 

дивлячись на образ розіп’ятого Ісуса, ніби волав до Бога про помсту. Страшний 
був у своєму п’яному гніві – ніби випив злого духа. Як гаркнув, то кінь присідав. 

А пив він на смерть кожного разу, коли робив щось, чого не бажав. Гуляв по 

пасіках і казав ворожити собі майбутнє, залицявся до молодиць, співав шалені 

думи, виглядав як пекельний гуляка. Але п’янство і сум, якому так легко 
піддавався, не мали впливу на його державні справи. Подібний був до бездонної 

земної глибини, яка залишається непорушною, хоч би найбільші бурі металися її 

поверхнею».
3
 

Цілковитим породженням степової стихії у зображенні Л. Кубалі був Іван 

Богун. Саме у його описі дослідник втілює тип ідеального, у розумінні поляків, 

козака, повного емоційних протиріч, войовничості, енергії та природньої талано-
витості. Вчений приписує козацькому полковнику саме такі, необхідні для пре-

зентації стереотипного образу, риси: «Відвага лева, хитрість змії, підступність 

лиса і легковажність вітру пульсували у кожній його артерії. Воля, степ, війна 

були його стихіями. Мало його турбувало з ким і де, тільки би його ніяким три-
валішим заняттям не зв’язували. Військовий геній і жіночий каприз створили 

цього козака, котрому не було рівних. Серед таборової пісні, при підскоку коня 

могла йому прийти думка, котру він швидше втілював, аніж брався над нею 
замислюватись».

4
 

                                                             
1 Там само, с. 7. 
2 Там само, с. 8. 
3 Там само, с. 18. 
4 L. Kubala, Szkice historyczne, t. 1, s. 301. 
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Іншим обов’язковим типом антигероя, який також появився у творчості 

Л. Кубалі, став образ зрадника. Такий тип негативного персонажа є архетипним і 

неодмінним для будь-якої розбудованої системи історичної міфології. У працях 
історика найяскравіше він втілився в описах особи Ієроніма Радзейовського. 

Якщо для інших зазначених антигероїв, як наприклад Карла Густава, необхідною 

рисою подається підступність та обман, то все ж вони приписуються апріорі 
чужому за суттю персонажу, від якого не можна чекати нічого хорошого. Також і 

Б. Хмельницький, хоч і подається як представник народу Речі Посполитої, але 

все ж розуміється втіленням ворожих щодо польськості цивілізаційних рис, який 

відкрито бунтує, змушений до цього обставинами. Натомість у Радзейовському 
Л. Кубаля знаходить персонажа для найважчого злочину – підлої зради усього 

рідного, невдячної відповіді на добродійства. Для дослідника він стає своєрідним 

«Юдою» Батьківщини, який здійснює свій гріх поступово і цілеспрямовано через 
обман, облуду та продаж вітчизни іноземним ворогам. 

Сам опис підканцлера Радзейовського мав формувати у читачів образ 

«вовка в овечій шкірі», який ховає свою підступну сутність під виглядом краси, 

доброти та слабкості. «Вишукана пиха одягу, панський вираз обличчя, леопардо-
ва хода, якою колисався на обидві сторони, погляд енергійний і поважний, гнуч-

кість і обережність рухів, жіночна рум’яна шкіра, давали йому на перший погляд 

вигляду розніженого і манірного дворянина, що бездумно та беземоційно шукає 
тимчасових втіх». В іншому місці Л. Кубаля додає: «В шведському одязі, який за 

прикладом короля цілий двір деколи вдягав. У великій перуці виглядало повне 

обличчя і округла його постать так по-панськи прихильною, що важко було 
припустити, що її власник може зробити щось добре або погане, що цей чоловік 

може колись відчувати якусь внутрішню боротьбу, відчувати нетерплячість амбі-

цій».
1
 Так вчений знову намагався показати, що відхід від національних традицій 

навіть у одязі міг характеризувати нестійку в переконаннях людину, схильну 
навіть до зради. 

Л. Кубаля приписує Радзейовському ледь не диявольські здібності бачити 

найменші людські слабкості і використовувати їх на свою користь. Вчений 
зазначає, «хто краще за Радзейовського міг віднайти чужі цілі, забаганки і мрії? 

У молодості знаходити слабкості приватних осіб; під Пилявцями «рятував» для 

своєї користі шляхту, котра не хотіла воювати, під Берестечком користав із неза-
доволення воїнства і його бажання повернутися додому, підбурював до рокошу 

також для своєї потреби, із свого судового процесу зумів зробити публічну 

справу. Для чого ж не мав би використати сусідніх правителів, котрі із слабкості 

Речі Посполитої бажали скористатися? Показав вже, що те, яке для інших було 
справою неприпустимою, для нього давалося із легкістю, у підступності не мав 

собі рівних; не було нічого, що його могло погамувати, а жив він достатньо 

довго, щоб набратися переконання, що лише два закони керують світом: право 
сильнішого і підступнішого».

2
 

У підсумку відзначимо, що історичні твори Л. Кубалі викликали великий 

інтерес у широких кіл польського суспільства і мали значний відгук у культур-

ному житті поляків. Вченому вдалось у доступній формі викласти історію 

                                                             
1 L. Kubala, Szkice historyczne, t. 2, s. 11. 
2 Там само, с. 50–51. 
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складного, але дуже яскравого періоду в минулому Речі Посполитої та привити 

громадськості особливий інтерес до цього часу і розуміння його знаковості для 

польського народу. В самому задумі автора було написання праць, які б пробуд-
жували національну свідомість та патріотизм широких кіл польського суспіль-

ства у бездержавний період. Він зазначав, що «знання минулого Батьківщини має 

важливіше значення, ніж лише для того щоб додавати поваги у чужих та власних 
очах, але і для того, що розпалює енергію, підносить патріотизм – бо, коли 

рветься традиція і німіють спогади, історія пробуджує їх до життя. За її доторком 

видобуваються із пилу віків стародавні звичаї, забуті вірування, успадковані 

навики і поховані таємниці – а де Вітчизна в небесах, де твориться духовна 
держава, там історія тримає її при землі, правди діянь навчає і людей спільним 

минулим і надією об’єднує».
1
 Ці ідеї сповна відобразилися у послідовника 

Л. Кубалі видатного польського письменника Г. Сінкевича, що у своїй праці над 
відомою «Трилогією» безпосередньо надихався творами історика. Сам же автор і 

зазначав, що провідною метою написання його художніх творів є «зміцнення 

сердець» поляків. Героїчні постаті епохи «Вогнем і мечем» та «Потопу» стали 

прикладами для наслідування наступним поколінням, а у свідомості мас 
сформували стійкі образи про цілий історичний період І Речі Посполитої. 

Втім, необхідно зазначити, що особливості зображення історичних подій та 

створені вченим конструкції ґрунтувалися значною мірою на міфах та стерео-
типах, що були доволі спрощені протиставленням «добрий – поганий» та більше 

відповідали сприйняттю широких мас. Головною метою Л. Кубалі було створен-

ня яскравих образів, що глибоко б впливали на відчуття людей, а для цього 
необхідно було вдаватися до художніх прийомів та часто відходити від наукової 

методології та об’єктивності. Пробуджували свідомість людей гострі антагоніс-

тичні події, повні однозначних персон «героїв» та «ворогів». Тому все, що тією 

чи тією мірою не відповідало зарахуванню до «позитивного», що не відповідало 
польському національному виховному ідеалу, зараховувалося до «негативного», 

в якому часто експонувались та перебільшувались його «темні» риси. Саме з цієї 

причини були зображені негативними персонажами козаки. Ці стереотипні обра-
зи усталились у національній свідомості поляків і значною мірою впливали та 

впливають і сьогодні на сприйняття ними своїх сусідів. 

Довкола історичних образів Л. Кубалі у польській науці розгорілась актив-
на дискусія між відомими вченими. Основним їхнім критиком став у міжвоєнний 

період історик Ольгерд Ґурка. Він зазначав, що «кубальовсько-корзонівські»
2
 

образи «виховання наших [польських – Г. Т.] сучасних і майбутніх поколінь 

щодо українців і руської проблеми в минулому, як і в сучасності [...] загострю-
ють яскравість націоналізму, як по-польській, так і по-українській стороні»

3
. 

Особливо гостро він ставився до викладених уже в художній формі історичних 

подій, зображених у «Вогнем і мечем» Г. Сінкевича. Історик зазначав, що «образ, 
накинутий цілому польському народові 50 років тому, з так геніальною і постій-

но діючою силою, є вирішальним для нашого відчуття минулого більше, аніж всі 

                                                             
1 L. Kubala, Wojna Moskiewska 1654–1655, s. VI. 
2 О. Ґурка мав на увазі видатного польського історика Тадеуша Корзона та його 

працю «Dziejewojen i wojskowości w Polsce» (видану у Кракові в 1912). 
3 O. Górka, «Ogniem i mieczem» a rzeczywistośćhistoryczna, Warszawa, 1934, s. 4. 
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університетські кафедри разом взяті»
1
. Вони є цілком недоцільні та шкідливі і 

«створюють суцільно фальшивий образ Хмельниччини». Але такі позиції вчено-

го не знайшли вагомої підтримки у середовищі польських істориків, що працю-
вали в часи ІІ Речі Посполитої, де ще значні впливи мали історичні стереотипи та 

ідеологеми, сформовані у попередній період. Багато із них, як наприклад З. Ля-

соцький, вдалися до гострої критики позицій О. Ґурки і називали її «ударами по 
пам’яті славних героїв» і «шкідливою боротьбою» проти польської справи

2
. На 

жаль, подібні позиції і до сьогодні часто панують у масовій свідомості, а створені 

Л. Кубалею та Г. Сінкевичем образи впливають на сприйняття власної історії та 

формування образів сусідів у поколіннях поляків вже майже півтори сотні років. 
Ці яскраві зображення героїв та антигероїв Речі Посполитої стали частиною 

національної ідентичності цілого польського народу, а їхнє вивчення допомагає 

краще зрозуміти сутність самоусвідомлення уже його сучасних представників. 
 

Анотація 

Тарас Гриневич. Образ героя та антигероя Речі Посполитої середини XVII 

століття в творчості Людвіка Кубалі. 

В статті аналізується зображення польським істориком Людвіком Кубалею образів 

героїв та антигероїв історії Речі Посполитої в середині XVII століття. Вивчається 

зображення істориком таких видатних постатей як польські полководці С.Чарнецький, 

Є.Любомирський, ворогів Польщі – зрадника І.Радзейовського, шведського короля Карла 
Густава, козацького гетьмана Б.Хмельницького та інших. Досліджуються прийоми та 

образи через які вчений показував певні риси історичних персоналій. У їх представленні 

вчений використовував ідеали та політичні і культурні стереотипи, що панували в 

польському суспільстві у бездержавний період кінця ХІХ – початку ХХ століття. Через 

них Кубаля створював виховні ідеали для сучасних йому поляків. 

Ключові слова: герой, антигерой, Річ Посполита, Людвік Кубаля. 

 

Streszczenie 

Taras Hrynevych. Wizerunek bohatera i antybohatera Rzeczypospolitej połowy XVII 

wieku w twórczości Ludwika Kubali. 

Artykuł koncentruje się na wizerunkach bohaterów i antybohaterów Rzeczypospolitej 

połowy XVII w. przedstawionych w pracach polskiego historyka Ludwika Kubali. Na łamach 
jego «historii opowiadającej» znalazło się miejsce dla takich wybitnych osobistości, jak: polscy 

dowódcy – Stefan Czarniecki, Jerzy Lubomirski; wrogów Polski: zdrajcy – Hieronima 

Radziejowskiego, szwedzkiego króla – Karola Gustawa, hetmana kozackiego Bohdana 

Chmielnickiego i innych. Przeanalizowane zostały metody i elementy, dzięki którym badacz 

przedstawiał pewne cechy osobowościowe opisywanych postaci. W ich prezentacji 

przywoływał ideały oraz stereotypy polityczne i kulturowe, które dominowały w polskim 

społeczeństwie na przełomie XIX-XX w. Za ich pośrednictwem Kubala tworzył ideały 

wychowawcze dla współczesnych mu rodaków. 

Słowa kluczowe: bohater, antybohater, Rzeczpospolita, Ludwik Kubala. 

 

Summary 
Taras Hrynevych. The image of the hero and the anti-hero of the Polish–Lithuanian 

Commonwealth in the middle of the XVII century in the works of Ludwik Kubala. 

                                                             
1 Там само, c. 3. 
2 Z. Lasocki, «Ogniem i mieczem» w świetlerewelacyjdra. Górki, Kraków1934, s. 3. 
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The article analyzes the image of heroes and anti-heroes of the history by the Polish 

historian LudwikKubala of the Polish–Lithuanian Commonwealth in the middle of the XVII 

century. Images by the historian of such prominent figures as Polish commanders S.Czarniecki, 

J.Lubomirski, enemies of Poland – traitor H.Radziejowski, Swedish king Carl Gustav, Cossack 

hetman B.Khmelnytsky and others are studied. Methods and images through which the scientist 

showed certain features of historical personalities are explored. In their view, the scientist used 

the ideals and political and cultural stereotypes that prevailed in Polish society during the 

stateless period of the late XIX – early XX century. Through them, Kubala created educational 

ideals for the contemporary Poles. 
Key words: hero, antihero, Polish-Lithuanian Commonwealth, Ludwik Kubala. 

 


