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Євген СІНКЕВИЧ  
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв 

«Трилогія» Генрика Сенкевича в польській  

і українській історіографії 

Втративши державність наприкінці ХУІІІ ст. поляки відчайдушно 
намагалися її повернути під час невдалих спроб повстань Листопадового 
1830 р. і Січневого 1863–1864 рр. Невдачі радикалізували частину 
суспільства, інша ж навпаки – намагалася пристосуватися до обставин  
і відшукати легальні шляхи покращення становища (так звані 
«станьчики»). І дійсно, на польських теренах зайнятих австрійцями можна 
було скористатися з проголошеного принципу культурно-національної 
автономії, наслідком чого стало запровадження кафедр історії Польщі 
спочатку в Ягеллонському, а згодом і Львівському університетах. 
Відбувалася поступова полонізація й інших кафедр цих університетів.  
У другій половині ХІХ ст. в середовищі польських істориків в якості 
основної методології утвердився позитивізм. Ця методологія була свого 
роду відповіддю на поразку Січневого повстання. Позитивізм середини 
XIX століття був якісно відмінним від просвітництва попередньої доби  
з огляду на прогрес науки, суспільний розвиток і ті проблеми, які перед 
ним стояли. Ідеологія позитивізму і запити технічного прогресу 
створювали сприятливі умови для розвитку наукової думки. Разом із тим, 
необхідно враховувати, що історична наука у ХІХ столітті носила 
елітарний характер і тому, щоб донести свої ідеї та думки до пересічного 
обивателя вчені зачасти вдавалися до публіцистики та літературної 
творчості. Маємо відзначити, що для народу, позбавленого незалежності, 
література була і надалі залишалася своєрідною моральною серцевиною. 
Власне в літературі наступили найважливіші переміни. Їх наслідком і стала 
поява на польському літературному небосхилі Генріка Сенкевича. 

Його трилогія принесла йому популярність не тільки на польських 
теренах, але й далеко поза їх межами. Всі три романи були написані  
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у 1880-х роках, коли посилилася насильницька русифікація. В своїй 
“Трилогії” Г. Сенкевич показав складні часи польської історії. Разом із 
тим, цей твір покликаний був зміцнити в душах поляків переконання, що 
державність буде відроджено. Письменнику вдалося зобразити картину 
яскравого минулого, розкрити особливості національного життя. З одного 
боку Г. Сенкевич зобразив ключові історичні події: повстання під 
проводом Б. Хмельницького; шведську навалу; турецьку агресію –  

з іншого, з певною долею авторського вимислу, зобразив колоритні постаті 
своїх героїв. Перед тим як розпочати роботу над “Трилогією” Г. Сенкевич 
активно опрацьовував матеріал у бібліотеках та архівах, а також 
консультувався з провідними істориками. Варто тут пригадати приязнь, яка 
поєднувала Генріка Сенкевича із Станіславом Смолькою. Знайомство 
сягало ще 1874 року, але тісна співпраця між ними розпочалася вже від 
1881 року, коли С. Смолька очолив літературний відділ “Часу”. В свою 
чергу Г. Сєнкевич став на чолі редакції варшавського “Слова”. Додамо, що 
дружба історика з письменником обумовила прем’єрний друк на шпальтах 
“Часу” “Трилогії” (1883–1888) Г. Сєнкевича, а також інших його творів. 
Двоє зустрічалися часто в Кракові та Закопаному, а також у 1886 році  
в Римі, де C. Смолька залагодив письменникові побут1

. 

Якщо вести мову про перший роман “Трилогії”, то значний вплив на 
широкий загал та бачення особистості гетьмана Б. Хмельницького 
поляками справив саме твір Г. Сенкевича “Вогнем і мечем”. Цей феномен 
не раз ставав предметом окремих досліджень у польській та українській 
історіографії2

.  

Дуже надовго ставлення українців до творчості Г. Сенкевича і зокрема 
до його роману “Вогнем і мечем” визначила стаття Володимира 
Боніфатійовича Антоновича “Польско-русские отношения XVІІ в.  
в современной польской призме (По поводу повести Г. Сенкевича “Огнем 
и мечом”)”, що була надрукована в “Киевской старине” у травні 1885 р., 
майже одразу по завершенні публікації роману. До твору Г. Сенкевича 
український історик підійшов насамперед з фахових позицій. Він одразу  
ж зазначив, що в романі практично немає відступів від історичного 
фактажу, але багато шкодить тенденційність висвітлення фактів. Попри цю 
тенденційність, В. Антоновича прикро вразило те, що «Вогнем і мечем» 
зустрів такі захоплені відгуки з боку польської громадськості: різноманітні 
костюмовані вистави, бурхливі святкування, прийоми на честь 

                                                 
1  R. Kołodziejczyk, Historyk i jego bohater. Wstęp, [w:] S. Smolka, Polityka Lubeckiego przed 

powstaniem listopadowym, t. 1, Warszawa 1983–1984, c. 8. 
2  Є.Г. Сінкевич, Постать Богдана Хмельницького в польській історіографії кінця ХІХ–ХХ 

століть, „Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних 
досліджень. Харківський історіографічний збірник”, за ред. С. Посохова, Харків 2003, 
Вип. 6, с. 63. 
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письменника тощо. Далі В. Антонович, який з гучним скандалом колись 
порвав стосунки зі своїм польським минулим та перейшов до українського 
“хлопоманства”, вдався до критики роману Г. Сенкевича (в романі показані 
дійсні факти, але через тенденційність та упередженість, спотворено 
історичну реальність). Він також зазначив низку неточностей, яких 
припустився автор в топоніміці тощо. 

11 листопада 1918 року було проголошено відновлення державності 
поляків. Боротьба з сусідами за кордони увінчалася успіхом і дещо на 
другий план відсунула питання оспівування давніх героїв і виховання 
населення на колишніх звитягах. Достатньо рішуче дане питання підняв  
у своїх дослідженнях учень Людвика Кубалі польський історик 
єврейського походження Ольгерд Ґурка. Центральне місце в працях  
О. Ґурки займала проблема переоцінки історичних уявлень про період 
польсько–козацьких війн середини ХVII століття, що склалися в польській 
історіографії і в свідомості широкого суспільного загалу в міжвоєнний 
період, як першочерговий чинник у формуванні сучасної йому історичної 
свідомості. Він визначив впливи образів минулого, навіяних романом 
Генріка Сенкевича “Ogniem i mieczem”, зазначав, що “образ, накинутий 
цілому польському народові 50 років тому, так геніально і постійно діючою 
силою, є вирішальним для нашого відчуття минулого більше, аніж всі 
університетські кафедри разом взяті”. Сенкевичівські картини минулого 
через процес шкільного виховання безпосередньо впливали на формування 
історичних уявлень поколінь поляків і, вкоренившись у свідомості, 
транслювалися на саму історичну науку. Однією з безпосередніх причин 
такого стану речей О. Ґурка бачив у формуванні польської історіографії 
всього попереднього бездержавного періоду з огляду на практичні цілі 
виховання патріотизму. З таких позицій у польському суспільстві, 
шкільництві та історичній науці був сприйнятий роман Г. Сенкевича 
“Вогнем і мечем”, що розглядався як засіб для “зміцнення сердець”. Із 
відновленням польської державності постала проблема зміни попередніх 
уявлень та цілей, що за нових реалій існування уже не мали застосування. 
Попри негативний вплив художніх образів Г. Сенкевича таку ж роль, на 
думку О. Ґурки, відігравали і праці польського історика Людвіка Кубалі, що 

носили емоційно забарвлений характер суб’єктивних ідей автора3
. 

Такі погляди О. Ґурки викликали і продовжують викликати бурхливу 
реакцію як з боку широких кіл громадськості, так і з боку польських 
професійних істориків4. Останні поставили під сумнів висновки дослідника 

                                                 
3  O. Górka, „Ogniem i mieczem” a rzeczywistość historyczna, Warszawa, 1934, s. 213; S. Zakrzew-

ski, „Ogniem i mieczem” Sienkiewicza w świetle krytyki historycznej, [w:] W obronie „Ogniem  

i mieczem”. Polemiki z Olgierdem Górką. Wybór tekstów, wstęp i oprac. H. Kosętka, Kraków 2006. 
4  Z. Lasocki, „Ogniem i mieczem” w świetle rewelacyj d-ra Górki, Kraków 1934, s. 14; W. Ko-

nopczyński, Fotomontaż historyczny, [w:] W obronie „Ogniem i mieczem”. Polemiki z Olgier-
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і звинуватили його у вибірковому використанні історичних фактів та 
викривленому їх висвітленні5. Полеміка між опонентами поступово 
переходила межі наукової дискусії і нерідко набувала різкого 
особистісного характеру. 

Необхідно зазначити, що голос О. Ґуркі виражав не тільки індивідуальний 
погляд автора, але був у фарватері урядового табору і то в двох напрямках:  
1) через підкреслення тези, що Польща здобула незалежність власним, так 
званим “легіоновим” зусиллям, 2) реабілітував погляди краківської школи – 

проголошуючи необхідність сильної влади6. Полеміка з концепцією О. Ґуркі, 
яку провадило багато вчених (В. Конопчинський, С. Закшевський), показала 
як далеко був загал польських істориків від нового бачення історичного 
процесу, як важко було відійти від специфічних поглядів і розв‘язати 
проблему давньої Речі Посполитої та її занепаду7

. 

Маємо зазначити, що українські історики, за винятком окремих 
сюжетів, недостатньо місця відводять «Трилогії». Так в замітці О. Яся, що 
носить енциклопедичний характер лиш побіжно вказується на “Трилогію”, 

як одне з найбільших досягнень у творчості польського літератора8
.  

В цьому контексті більшої ваги для нас має доробок не фахового історика 
М. Васьківа “Світло і тіні Генріка Сенкевича. “Вогнем і мечем”: 

                                                 
dem Górką. Wybór tekstów, wstęp i oprac. H. Kosętka, Kraków 2006, s. 96–99; M. Kukiel, 

„Ogniem i mieczem” a odwracana rzeczywistość dziejowa, [w:] W obronie „Ogniem i mie-

czem”. Polemiki z Olgierdem Górką. Wybór tekstów, wstęp i oprac. H. Kosętka, Kraków 2006, 

s. 90–9.; W. Tomkiewicz, Wartości historyczne „Ogniem i mieczem”, [w:] W obronie „Ogniem 

i mieczem”. Polemiki z Olgierdem Górką. Wybór tekstów, wstęp i oprac. H. Kosętka, Kraków 

2006, s. 141–168; S. Zakrzewski, „Ogniem i mieczem” Sienkiewicza w świetle krytyki histo-

rycznej, [w:] W obronie „Ogniem i meczem”. Polemiki z Olgierdem Górką. Wybór tekstów, 

wstęp i oprac. H. Kosętka, Kraków 2006, s. 63–87. 
5  P. Żbikowski, Powstanie Chmielnickiego w „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza, [w:] 

Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie, pod red. K. Prusa, Rzeszów 1995, 
s. 325–356; W. Pęksa, Prawo w uniwersałach hetmanów kozackich – uniwersały Bohdana 

Chmielnickiego w latach 1648–1654, [w:] Krakowskie studia z historii państwa i prawa, pod 

red. W.Uruszczaka i D. Malec, Kraków 2004, s. 79–87; Relacje wojenne z pierwszych lat walk 

polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu „Ogniem i mieczem” 1648–1651, 

oprac. M. Nagielski, Warszawa 1999, s. 430; A. Borowiak, Kozaczyna w przededniu powstania 

Bohdana Chmielnickiego (1635–1648), [w:] Epoka „Ogniem i mieczem” we współczesnych ba-

daniach historycznych. Zbiór studiów, pod red. M. Nagielskiego, Warszawa 2000, s. 25–44;  

M. Nagielski, Epoka „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza a reczywistość historyczna doby 

powstania Bohdana Chmielnickiego, „Ostródzki Przegląd Historyczny”, t. 1, 2005, s. 87–104. 
6  A. Czołowski, Rzeczywistość historyczna d-ra Olgierda Górki, „Ilustrowany Kurjer Codzien-

ny”, nr. 22. / dodatek: Kurjer Literacko–Naukowy 22.01.1934, nr. 4, s. III–V. 
7  J. Dutkiewicz, К. Śreniowska, Zarys historii historiografii polskiej, cz. 3: 1900–1939, Łódź 

1959, s. 278. 
8  О. Ясь, Сенкевич Генрик // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В.А. Смолій 

(голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – К. : Наук. думка, 2012. – Т. 9 : 

Прил. – С. – С. 532. 
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антиукраїнський роман чи твір для “зміцнення сердець”?”9
 Творчість Г. 

Сенкевича в більшій мірі цікавить філологів. Так Р. Радишевський 
розглянув не тільки літературні прийоми якими послуговувався автор, але 
й зображення ним історичного тла на якому відбуваються події10

.  

В. Марценішко зосередила увагу на типологічних паралелях в сюжетно–
композиційних побудовах трилогій М. Старицького «Богдан 
Хмельницький» і в романі Г. Сенкевича «Вогнем і мечем» 

11. Розглянули 
філологи й питання використання Г. Сенкевичем слів іншомовного 
походження12

. 

Таким чином, якщо польські історики достатньо плідно досліджували  
і продовжують вивчати творчість Генріка Сенкевича та її вплив на 
суспільну думку, то українські історики звертаються до сюжетів 
«Трилогії» достатньо побіжно.  
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Trylogia Henryka Sienkiewicza w polskiej i ukraińskiej  

historiografii 

Streszczenie 

W drugiej połowie XIX wieku powstała klasyczna historiografia polska. Mając możliwość 
utworzenia katedry Historii Polski na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później na Uniwersytecie 
Lwowskim, polscy historycy pragnęli odzwierciedlić rozwój dziejowy narodu polskiego. Jednak to 
twórczość literacka zajmowała szczególne miejsce. Dla narodu pozbawionego państwowości stała 
się ona osobliwym moralnym rdzeniem. Właściwie w nim nastąpiły najważniejsze zmiany. Ich 
konsekwencją było pojawienie się literatury Henryka Sienkiewicza. Jego Trylogia przyniosła mu 
popularność nie tylko na ziemiach polskich, ale także poza ich granicami. Dziełem zainteresowała 
się historiografia polska, natomiast na Ukrainie zwróciła uwagę przede wszystkim filologów. 

Słowa kluczowe: Henryk Sienkiewicz, Trylogia, historiografia. 
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The Trilogy by Henryk Sienkiewicz in Polish and Ukrainian  

historiography 

Summary 

The classic Polish historiography was formed in the second half of the nineteenth century. Having 

the opportunity to form the department of History of Poland at the Jagiellonian University, and later at 

the University of Lviv, Polish historians set out to show the historical development of the Polish nation. 

However, a special place was taken by literary works. For the people deprived of statehood, literature 

became a kind of moral core. Actually major changes occurred in it. The emergence of Henryk Sien-

kiewicz on the Polish literary horizon was a result of those changes. His Trilogy brought him fame not 

only on Polish territory, but also far beyond. The writer’s work has found full enough display in Polish 

historiography, while in Ukraine, the Trilogy interested mainly philologists. 

Keywords: Henryk Sienkiewicz, the Trilogy, historiography. 


