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Ярослав Оленич 

 
КОЗАЦЬКА ДОБА: УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ СТОСУНКИ В 

РЕЦЕПЦІЇ ГАЛИЦЬКИХ УЧЕНИХ ХІХ СТ. 
 

Одним з аспектів галицької історичної славістики є українсько-
польські стосунки, зокрема й актуальна на сьогодні проблематика відносин 
України і Польщі в період козацьких воєн. Окреслена проблематика 
обмежується публікаціями І. Куцого [1–2], З. Матисякевича [3]. Для 
висвітлення обраної тематики аналізуємо науково-історичні праці Д. 
Зубрицького [4–6], І. Шараневича [7], С. Качали [8], О. Барвінського [9], Б. 
Дідицького [10–11], А. Петрушевича [12].  

Мета дослідження – визначити особливості інтерпретації галицькими 
ученими ХІХ ст. українсько-польських взаємин в період козацької доби. 

В контексті українсько-польських відносин учені звернули на 
проблему походження козацтва як суспільної верстви. Д. Зубрицький 
предків козаків виводив з галицько-руської шляхти, котра була позбавлена 
своїх володінь та привілеїв під час польського панування. Нащадки шляхти 
“мстились в наступні віки за несправедливість, нанесену їх предкам і 
передаючи ненависть свою до польського племені з покоління в покоління, 
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привели Польську державу до падіння” [4, 343]. І. Шараневич 

підкреслював, що “змішанні всілякі елементи, безталані, всілякого 
походження різночинці стали з’єднуватися в загони козаків, що під такою 
назвою, вперше в 1469 р., за Казимира Ягайловича опустошають галицьку 
землю” [7, 144]. С. Качала вважав, що “війна з бусурманами дала початок 
козацтва і була підставою їх побуту” [8, 44]. Козаки вже були за 
Сигізмунда І [1506 – 1548], однак вони не проводили проти Польщі 
воєнних дій, оскільки не відчували від неї гніту [8, 24]. О. Барвінський був 
переконаний в тому, що козацький військово-організаційний устрій був 
прямим втіленням давньоруського громадського права [9, 169].                   
Б. Дідицький розцінював козацтво як антипольський та антикатолицький 
рух. За його словами “Наливайко поклав основу і початок козацьких воєн, 
зруйнувавши в кінець саму Польщу” [10, 103]. 

Яків Головацький підтримував теорію походження козацтва із 
середовища селян-кріпаків, міської бідноти. Учений підкреслював, що в 
особі козацтва український народ виступив на свій самозахист як проти 
польсько-шляхетської, так і проти татаро-турецької агресії. Я. Головацький 
був впевнений в тому, що поряд з українцями в козачих загонах боролися 
люди різних національностей, в тому числі і поляки Боротьба повсталих 
ускладнювалася тим, що в одному таборі з польськими феодалами 
знаходилися українські пани. Подолати польську шляхту і “своїх” панів 
прості люди не могли, про перемир’я між воюючими сторонами вже не 
могло бути мови, і тому селянство могло знайти “тільки в козаччині свою 
защиту” [3, 89]. 

Галицькі славісти висловили власні міркування щодо причини та 
характер козацьких війн з Польщею. С. Качала підкреслював, що “зі 
смертю С. Баторія закінчується для Польщі найсвітліша доба, на яку так 
відкликаються поляки. Це був час коли не питались якої ти віри, чи яка ти 
людина насамперед” [8, 37]. Сигізмунд ІІІ, – здійснюючи політику 
контрреформації, спровокував відкритий русько-польський конфлікт.        
С. Качала виділив такі причини цього конфлікту: польські гордощі і 
самохвальство, релігійний фанатизм, примус до унії, поневірка руської 
церкви, кривди русинів [8, 82]. На думку дослідника, козацько-польські 
війни були не лише війною двох народів і двох релігій, але і змаганням у 
визволенні українського народу. “Це була, читаємо у С. Качали, боротьба 
польсько-шляхедського права з громадсько-руським. Після цього іде 
релігійне питання” [8, 52 ]. 

Каталізатором національно-визвольної війни Я. Головацький вважає 
Берестейську церковну унію. Учений наголошує, що після Берестейської 
унії польські магнати перейшли у рішучий наступ на “козацькі права і 
вольності”. Я. Головацький розкриває причини, які привели до масових 
народних рухів. Гноблення простих людей шляхтою дійшло до найвищого 
ступеня, і це було поштовхом до “війни релігійно-народної”. Далі історик 
зазначає, що “народ руський повстав, силу якого представляло козацтво, 
піднялася буря помсти”.  
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Згідно переконань Я. Головацького, національно-релігійні 
переслідування загострилися у середині XVII ст., коли на престол вступив 
Ян Казимир – “справжній єзуїт”, але народ, очолений Б. Хмельницьким, 
“охолодив ревність польських вельмож і ксьондзів у поширенні католицтва 
до тої міри, що “католики не наважувалися побудувати ні одного костела 
на Русі” [3, 89–90]. 

Денис Зубрицький причини козацьких повстань вбачав у постійних 
релігійних і національних утисках простого народу. Козацькі війни з 
Польщею потрактовані ученим як “війни руського народу з польським за 
волю і віру” [5, 263]. Національно-визвольна боротьба 1648 – 1657 рр. під 
проводом Б. Хмельницького отримала в Д. Зубрицького визначення першої 
європейської національної революції, яка змінила вигляд Європи, повалила 
могутнє Польське королівство [6, 140].  

Детально проаналізувавши події козацько-польських воєн, Б. 
Дідицький стверджував, що “підла брехня, розбій і мука людей 
беззбройних – стали в один час воєнною зброєю Польщі проти козацького 
народу нашої Русі” [10, 180]. 

Стефан Качала заперечив тезу в польській історіографії про 
бунтарсько-розбійницький характер козацьких війн та думку польських 
істориків, що особиста образа Б. Хмельницького була причиною повстань. 
“Сто літ, пише історик, тривала та війна, а тому це не бунти й не особиста 
помста хоч би Б. Хмельницького, бо за ним стає 200 000 збройного люду. 
Причини мусили бути інші, вони таки й були. Відомо, що у відсутності 
пального матеріалу не може бути великого вогню” [8, 51]. О. Барвінський 
був переконаний, що Б. Хмельницький був не готовий до радикальних змін 
у відносинах з Польщею, оскільки “Богдан Хмельницький, вихований 
серед польсько-шляхетської суспільності, зріс з поглядами і привичками 
шляхетськими, з політичним і суспільним ладом тодішньої Польщі і тому 
годі було сподіватися, щоб він зразу перейнявся поглядом руського народу, 
котрому був сей лад супротивний. Задля того Б. Хмельницький зразу не 
мав відваги розірвати політичний зв’язок Русі з Польщею, як того 
домагався повсталий руський народ” [4, 185]. Згідно переконань Б. 
Дідицького, Б. Хмельницький мстився полякам не лише за свою кривду, 
але й за утиски прав простого народу і православної релігії [11, 15]. Б. 
Хмельницький боровся не проти короля, а проти шляхетської Польщі [11, 
37]. 

Чільне місце у наукових працях Я. Головацького займають події 
національно-визвольної війни 1648–1657 рр. Подаючи відомості про 
тріумфальний хід повстання, він пише, що зоря свободи “засіяла і на 
галицькім небосхилі, переможні полки Богдана появилися під Збаражем, 
Зборовом, Львовом, Замостям. Б. Хмельницький потряс Польщу, колос 
похитнувся і зруйнувався в своїй основі, не вистоявши і двох століть”. У 
рукописній “Передмові” до народних пісень (40 рр. XIX ст.) підкреслено, 
що “найважливіша епоха була за Хмельницького. Тоді наш мир наочним 
свідком був славних битв під Зборовом, Збаражем, осади Львова. Тоді 
козацька воля розілилася, як широкий Дунай, на всю Червенську Русь”. 
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Він робить навіть спробу дати узагальнюючу оцінку селянсько-
козацьким повстанням, вважаючи їх явищем всенародним, справедливим і 
закономірним [6, 90–91]. 

Антон Петрушевич критично оцінив наслідки діяльності Б. 
Хмельницького в Галицьких землях. “З відходом козацьких військ з 
Галичини посилився наступ поляк на православне духовенство. Поміщик 
Лагодовський, – продовжує А. Петрушевич, наказав щоб священику і 
декільком громадянам відтяли голови, розорили місцеву церкву і забрали 
все майно” [12, 104]. 

Потрібно відзначити, що козацькі війни, а загалом полонізацію та 
окатоличення русинів галицькі історики ХІХ ст. розглядали як головну 
передумову занепаду й ліквідації Речі Посполитої. «Навіть перемоги 
Собецького, підкреслює Я. Головацький, “не могли утримати від падіння 
розхитану і ослаблену державу” [3, 90–91]. Остаточна її загибель 
наступила у XVIII ст., коли в Польщі “стара хвороба посилилась”. Я. 
Головацький має на увазі Коліївщину, яка виникла в результаті посилення 
гноблення українського населення польською шляхтою. Використовуючи 
засоби художньої образності, Б. Дідицький зауважував, що козаки “во ім’я 
Русі і захисту віри православної цілих 200 літ війну з Польщею провадили і 
накінець ту Польщу в гріб  положили” [10, 103]. 

Таким чином, галицькі історики з козацьким періодом пов’язували 
максимальне загострення польсько-українського конфлікту. Основну 
причину конфлікту учені вбачали в полонізації русинів, утисках 
національних та релігійних прав з боку польської влади. Найбільш 
антипольські і антикатолицькі висловлювання спостерігаємо у працях Б. 
Дідицького та С. Качали. Галицькі учені ХІХ ст. спростували постулати 
тогочасної польської історіографії, згідно якою козацькі війни мають 
бунтарсько-розбійницький характер, а особиста образа Б. Хмельницького 
була причиною повстань. Дослідники наголошували на національно-
визвольному характері воєн і їх загальноєвропейському значенні. Козацькі 
війни з Польщею розглядалися галицькими науковцями як причина 
падіння Речі Посполитої. 
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