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З початку другої третини XVII ст. на Волині стали
виразно окреслюватися наслідки негативних тен�
денцій, породжених Люблінською унією (1569 р.) і
тривалим перебуванням у складі Речі Посполитої.
Люблінська унія та інкорпорація Волинського воєвод�
ства (разом із Київщиною, Брацлавщиною, Підляш�
шям) поклала початок насильницькому прискорен�
ню інтеграційних процесів польською владою та
втіленню шовіністичної ідеї перетворення краю у
власне польські землі. Передумови Української на�
ціональної революції були закладені не тільки післяу�
нійною польською політикою та загниванням фео�
дальних відносин, а й суперечностями Люблінської
унії, що вирішила проблему федералістичного уст�
рою Речі Посполитої як союзної польсько�литовсь�
кої держави. При цьому формування основ федера�
лістичного устрою з усіма формальними ознаками
цього державного ладу (обмежена влада короля, ду�
алістичний Сенат і Сейм) було нетиповим для серед�
ньовічних країн Європи і Азії з їх традицією васальних
взаємин (наприклад, Австрія, Туреччина). Унія про�
голосила рівність прав усього шляхетського стану
Польщі, Литви, України�Русі, чого при формуванні
середньовічних централізованих держав представ�
ники панівної верстви підкорених народів добивали�
ся в ході кривавої боротьби (приклад – гуситський рух
у Чехії). Формою державного управління Речі Поспо�
литої стала обмежена і виборна монархія, на відміну
від звичної тоді тенденції посилення централізова�
ної влади та деспотичної форми правління, що не�
рідко супроводжувалась фізичним винищенням па�
нівної еліти та реалізовувалась у вигляді звірячої оп�
риччини в тодішньому Московському царстві. Умови
Люблінської унії бодай частково враховували націо�
нально�культурні потреби руських (українських)
провінцій (формальне визнання права на мову, куль�
туру, православну релігію, зайняття посад у руських
воєводствах місцевою шляхтою), на відміну від євро�
пейських звичаїв та подібно до традицій Османської
імперії. Включення переважної більшості українських
земель до складу однієї держави (бо до цього, як відо�
мо, Галичина належала Польщі, а Волинь, Київщина,
Підляшшя, Брацлавщина, Чернігівщина – Литві) опо�
середковано створило більш сприятливі умови для
динамічного розвитку української нації, полегшило
захист зовнішніх кордонів спільними зусиллями.
Більше того, добиваючись від Литви якнайповнішого
включення українських земель до складу Польщі, а
отже, в силу обставин, що склалися в момент укла�

���������	��$���������
�����,$��	��	������

-�	�����	����������	������	*������
�	����		������
����	��$���������

�����,$��	�.��	
��+/

О. ЯРОШИНСЬКИЙ,
канд. іст. наук,
Вчений секретар НДІУ

дення Люблінської унії, польська верхівка відіграла
роль потужного фактора у проведенні лінії польсько�
литовсько�руського етнічного резмежування в ме�
жах, що приблизно відповідали етнічним кордонам
цих трьох етносів у другій третині ХVІ ст. Цим, а також
визнанням права на свою мову в українських воєвод�
ствах і частковим підтвердженням її офіційного ста�
тусу на державному рівні (Руська метрика), поляки
фактично визнали реальне існування у другій поло�
вині ХVІ ст. української нації, чого не можна дочека�
тися від деяких сьогоднішніх українських професорів
від вчорашньої радянської науки. Водночас, утворен�
ня дуалістичної державної федерації, а не польсько�
литовсько�української тріади, розгляд польською
верхівкою України як вагомого доважку, отриманого
від союзу з Литвою, привело до утвердження вели�
копольської доктрини і заклало фундамент для
польсько�української конфронтації. До руських (ук�
раїнців, білорусів) застосовувалась притаманна се�
редньовічній Європі і навіть прогресивна тактика для
так званих національних меншин, тоді як українські і
білоруські землі за кількістю населення, територією,
значенням в економічній, фінансовій, військово�пол�
ітичній сферах, самодостатньому для того часу куль�
турно�освітньому розвитку зовсім не вписувались у
поняття меншин, становлячи фактичну більшість Речі
Посполитої. Люблінська унія, створивши основи
польсько�литовської федерації та вирішивши про�
блеми шляхетського стану, одночасно перетворила
українців і білорусів на третьосортне населення, не�
зважаючи на те, що воно складало 9/10 Литовської
держави, і заклала цим під Річ Посполиту міну спов�
ільненої дії. Поряд із цим, форма вирішення на дер�
жавному рівні польсько�литовських стосунків сфор�
мувала українсько�білоруський суспільний ідеал, що
стимулював до боротьби за вирішення на такому ж
рівні русько�польсько�литовських взаємин. Очевид�
но, що цей взірець став внутрішнім поштовхом до
боротьби і прослідковувався навіть у часи Українсь�
кої національної революції (договори з Польщею
уряду Б. Хмельницького, Гадяцький договір). Як по�
казує аналіз історичної дійсності, політична система,
закладена Люблінською унією, виявилася нездатною
до реформування, а звідси випливало неврахування
її польськими носіями динаміки змін, що відбувалися
у 1569�1648 рр., невпинного зростання питомої ваги
України в економіці, фінансовій, військово�політичній
сфері Речі Посполитої. А проведення польською вер�
хівкою політики обмеження куцих прав і свобод, на�
даних Люблінською унією, замість їхнього розширен�
ня, як того вимагала об?єктивна реальність, перетво�
рила Україну на пороховий погріб польсько�литовсь�
кої держави. Одна із граней трагедії тодішньої
польської політики лежить у площині невідповідості
між великопольськими імперськими домаганнями та
реальним економічним і військово�політичним
місцем самої Польщі в Речі Посполитій. Власне�
польські воєводства залишалися набагато слабшою
від України економічною ланкою. Тому не дивно, що
чимало польських істориків, не знайшовши жодного
економічного сенсу польського панування для ук�
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раїнців, намагалися приписати Польщі таке феноме�
нальне українське явище, як східна колонізація – ос�
воєння українцями запустілих земель сходу України.
Прикро відзначити, що хоча сьогоднішньою наукою
й доведено український характер колонізаційного
процесу кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст., проте
дослідники не звернули належної уваги на економічні
результати цього явища та формування особливої
свідомості поселенського загалу, що відторгала зас�
корузлі середньовічні традиції. Віддаючи належне
В. Липинському, який намагався з’ясувати відмінності
сходу�заходу України, неможливо погодитися з ним,
що вони лежали в площині занять (східняк – напівко�
човий скотар, військовик, західняк – землероб), а не
в зароджених на сході нових, буржуазних відносинах
та відповідної свідомості українців�поселенців. На
жаль, зачеплена проблема виходить за межі дослід�
жуваної території, хоча волиняни були активними
учасниками української колонізації Сходу. Не можна
обійти й деяких гурманів польської історії, які твер�
дять про упослідженість українців та про блискучий
цивілізаційний стрибок Польщі і не звертають уваги
на однобокість його проявів – виключно у згаданій
політичній і окремих ланках гуманітарної сфер. Так
само лишається поза увагою те, що тодішній
польський “блиск” спирався на енергійні економічні
кроки української нації. Навіть поверхове порівняння
місця власнепольської і навіть польсько�литовської
економіки (здобутків сільського господарства, ре�
месла, торгівлі), використання тодішніх здобутків на�
уково�технічного прогресу (кількість домн, міхів, во�
дяних колес), виробництва основних експортних то�
варів засвідчує, що голова Речі Посполитої була
польською, а тіло і ноги знаходилися в Україні.

У 20�40�х рр. ХVІІ ст. стала очевидною неспро�
можність Польщі самотужки відігравати не лише по�
кладену на себе роль європейської супердержави,
католицького мечоносця і хрестоносця, а й власни�
ми силами захищати землі Речі Посполитої. В цьому
закладалась основа військово�політичної кризи
польсько�литовської держави. Зіткнувшись на
північному сході з мілітарною силою Московського
царства, на півдні – з Кримським ханством і Османсь�
кою імперією після розширення своїх меж за рахунок
українських земель, Польща в цьому новому стано�
вищі не склала екзамен на власну військову дієз�
датність і переклала військовий тягар спочатку на ли�
товсько�українських князів з їхніми українськими за�
гонами, а згодом – на українських козаків. Військове
зіткнення з Османською імперією польсько�литовське
військо ганебно програло під Хотином у 1621 р., а в на�
ступному році успішна кампанія була проведена вик�
лючно завдяки українському козацтву. Військово�
політичні реалії 1621�1622 рр. показали всім учасни�
кам протитурецької війни хто є хто і вимагали прове�
дення невідкладних реформ, принаймні надання ко�
зацтву ролі рівноправного військового партнера, що
лише відобразило б реальний стан речей. Тим часом,
одні з тодішніх польських політиків намагалися закон�
сервувати становище, зафіксоване Люблінською
унією, а інші бачили своє покликання не стільки у вир�
ішенні зовнішніх військових завдань, скільки у при�
борканні українського козацтва, яке, як уже підкрес�
лювалося, у першій половині ХVІІ ст. дозріло до ролі
військового патнера польської шляхти. Як відомо, у
Речі Посполитій існувала складна й неефективна
військова система. Відповідно до вимог Люблінської
унії та присяги король мав право військового супро�
воду шляхти тільки одного воєводства. Для мобілізації
посполитого рушення шляхти кількох воєводств по�
трібна була підтримка Сенату і рішення Сейму, що
приймалося одноголосно. Загальне рушення шлях�
ти не могло бути використане королем для внутрішніх

цілей. Основним військовим формуванням при коро�
лю було 1,5 – 2�тисячне наймане військо. Цілком оче�
видно, що домагання збільшення козацького реєст�
ру мотивувалось реальним становищем і полягало у
прагненні зафіксувати його на офіційному рівні. Тоб�
то українські козаки вимагали державне керівництво
визнати те, що існувало незалежно від цього визнан�
ня і збігалося з тодішніми державними інтересами
Речі Посполитої. Ще більш очевидно, що відмова від
вирішення цієї державної проблеми була ірраціональ�
ною і ставила десятки тисяч захисників Речі Поспо�
литої у двояке становище. З одного боку, вони були
основними захисниками північно�східних і південно�
східних кордонів Речі Посполитої, а з другого – такий
захист і далі вважався привілеєм шляхти, яка все
більше ухилялася від виконання військового обов?яз�
ку і передоручала його найманому війську. Окрім циф�
рових показників козацького війська, переваги ук�
раїнців проявилися ще й у тому, що в Україні в першій
половині ХVІІ ст. утвердився новий, типовий для
пізнішої Європи, шлях мобілізації і захисту країни. Він
передбачав поголовну військову участь усіх госпо�
дарів (шляхти, козаків, тимчасово звільнених від по�
винностей переселенців) на противагу виключно
шляхетському, типовому для держав середньовіччя.
Отже, йшлося не про бажання десятків тисяч ук�
раїнців записатися в козаки�реєстровики, щоб отри�
мати права військової верстви, виступати в ролі най�
манців та/чи уникнути виконання феодальних повин�
ностей, а якраз навпаки. Кинуті в екстремальні умо�
ви разом з козаками переселенці тому й “покозачу�
вались”, що мусили виконувати зовнішньо�оборонні
функції самотужки, здійснюючи самозахист слобод,
осель та господарських здобутків, густо скроплених
потом і кров?ю. Це ставало традицією, звичним яви�
щем у зв?язку зі слабкістю польської військової сис�
теми, що спиралося на 1�2 тис. найманців і через
постійну проблему коштів, позицію Сенату і шля�
хетського Сейму, які більше турбувалися спробами
зміцнення королівської влади, ніж реальними небез�
пеками на кордонах Речі Посполитої. Доречно зау�
важити, що глибока політична криза Речі Посполи�
тої, розглянута в конкретно�історичному контексті,
була викликана всіма згаданими та розглянутими ниж�
че реаліями. Тому вкрай недоречними виглядають
порівняння становища української нації в першій по�
ловині ХVІІ ст. зі становищем етносів, включених до
складу Московського царства, Австрії, Англії, Франції,
Османської імперії, що приводять до надуманих твер�
джень про стан відносної національної свободи, чого
не було в етнічному статусі тодішніх підкорених на�
родів. Замість глибокого аналізу історичної дійсності
нерідко підхоплюються з історичної поверхні прий�
нятні факти для підтвердження наперед заданих іде�
ологем, що заважає побачити багатоманітність по�
зитивних і негативних впливів, які привели до такого
феноменального явища, як Українська національна
революція. При неупередженому підході стає оче�
видним опосередкований позитивний вплив
з?єднання українських земель у складі Речі Поспо�
литої на посилення інтеграційних процесів у середині
української нації, продовження процесу націєтворен�
ня. Проте розмови про це, без увиразнення справж�
ньої мети польського колоніального панування в Ук�
раїні, рівнозначні цинічним вибрикам проти історич�
ної правди. Як і про відносну поступливість заснов�
ників польсько�литовської держави щодо виключних
прав місцевої шляхти займати посади у руських воє�
водствах без урахування того, що ні в час, ані після
Люблінської унії Польща не мала потенціалу для пря�
мого підкорення й утримування у своїх шорах потуж�
ної української нації. Так само неоднозначно слід
підходити до оцінки післяунійної активності волинсь�
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кої князівської верхівки, що була викликана нововве�
денням Люблінської унії щодо права представницт�
ва в Сенаті Речі Посполитої не за походженням, а за
посадами. Нові реалії підштовхнули волинську арис�
тократію до поетапного захоплення найвищих посад
не тільки на Волині, а й на Київщині і Брацлавщині.
Це, з одного боку, прискорило українську національ�
ну інтеграцію, а з другого – обрізало можливості киї�
вської, брацлавської шляхти, викликаючи в неї гос�
тре невдоволення. Варто врахувати й те, що через
великопольську імперську політику у 20�40�х рр. ХVІІ
ст. ситуація різко змінилася. Ці зміни були результа�
том щойно згаданої політики та зростанням конфлік�
ту між загальнодержавними (у рамках Речі Посполи�
тої) й українськими внутрішньонаціональними інтег�
раційними чинниками. У цьому конфлікті через
підтримку державної влади отримали перевагу вели�
копольські впливи, що підтверджується зайняттям
поляками посад у всіх українських воєводствах. На�
ростання цих суперечностей збіглося в часі з почат�
ком комплексної кризи політичної системи Речі По�
сполитої, що спиралася на шовіністичну доктрину
польського панування над українським народом, вог�
нем і мечем розширювала вплив католицької церк�
ви, ревно оберігала шляхетські привілеї та фільвар�
ково�панщинну систему господарювання, що вичер�
пувала себе і яку ненавиділа переважна більшість на�
селення країни, включаючи й поляків.

Прояви глибокої політичної кризи яскраво відоб�
разилися на Волині у зв’язку з неспроможністю реа�
лізувати поступки в межах прав руського народу, за�
декларованих Люблінською унією, та зроблені під час
виборів і коронації короля у 1632�1633 рр. Право�
славна громадськість тоді втратила найбагатшу Во�
лодимирську катедру, а поділ Волинського воєвод�
ства на конфесійній основі (греко�католицтво – у Во�
лодимирському, православ’я – в Луцькому і Креме�
нецькому повітах) зміцнив фундамент політично�ре�
лігійної конфронтації у краї1 . Через те, що владні орга�
ни ухилялися від виконання навіть цих своїх власних
рішень, що обмежували права православних ук�
раїнців і не задовольняли більшість волинян, пере�
мишльський єпископ С. Гулевич мусив повертати
православні храми і маєтності збройним шляхом, а
луцький православний єпископ А. Пузина не зміг ре�
алізувати свої єпископські права аж до 1638 р.2  Хви�
ля парламентської активності волинської шляхти,
пов’язана з намаганням добитись відновлення Люб�
лінського привілею щодо Головного трибуналу, пе�
ренесеного з Луцька в Люблін, наштовхувалася на
опір Сенату і Сейму Речі Посполитої. Законопроект
волинських послів передбачав обрання кожного тре�
тього року українського маршалка Трибуналу, який
мав би здійснювати судочинство на основі литовсь�
кого (волинського) права3 . В історіографії існує дум�
ка, що ця вимога стала партикулярною внаслідок
пристосування волинської шляхти до польських умов
і ставила Україну в становище претендента на роль
третьої провінції Речі Посполитої4 . Несприйняття
владною верхівкою цих пропозицій засвідчило про її
неспроможність втілювати прогресивні заходи ево�
люційним шляхом. Переконавшись у тому, що доби�
тись прийняття бажаних рішень Сеймом неможли�
во, волинська шляхта використовувала для цього пе�
ріоди безкоролів’я та обрання претендентів на ко�
ролівську владу, вдаючись до інтриг та організовано�
го тиску. Крім того, застосовуючи регламентні нор�
ми, що забороняли прийняття рішень Сеймом Речі
Посполитої з питань, що не були узгоджені на земсь�
ких шляхетських сеймиках, волинські посли нерідко
вдавалися до блокування неприйнятних для місце�
вої шляхти рішень. Захищаючи князя І. Вишневець�
кого, посли погрожували зірвати засідання Сейму у

випадку відмови короля від задоволення амбіцій цьо�
го магната5 . Невдовзі І. Вишневецький вдався до
відверто фрондистських засобів. Він прибув у Вар�
шаву з 4�тисячним озброєним загоном і погрожував
розправитись із Сенатом, якщо сенатори не вирі�
шать на його користь конфлікт із магнатом О. Конєц�
польським6 . Зазначені обставини не лише виверта�
ли назовні політичні виразки, а й призвичаювали во�
линську верхівку до пошуків виходу із скрутного ста�
новища в межах колоніальної системи Речі Посполи�
тої. Цим шляхта заганяла себе у глухий кут політики,
вістря якої було спрямоване проти корінних українсь�
ких інтересів у час, коли вже було викристалізоване
почуття української самоідентичності, належності до
єдиного руського (українського) народу, визрівала
необхідність згуртованого опору посиленню польсь�
ких впливів.

Політична криза поглиблювалася невпорядкова�
ністю стосунків між державними і самоврядними
органами, загостренням конфліктів між старостинсь�
кою і війтівською владою, системою війтівств і міським
самоврядуванням. У приватновласницьких володін�
нях органи управління і місцевого самоврядування
продовжували змагатись із необмеженими правами
власників�феодалів. Одноустрою не було запровад�
жено навіть у містах і селах державної юрисдикції (ко�
ролівщини). Давня форма дідичних (спадкових)
війтівств поєднувалася з практикою викупу державою
війтівських прав, наданням особливих форм магде�
бурзького права із збереженням війтівських посад за
державою, передачею війтівств заступникам (лен�
войтам) на вигідних умовах тощо. Окремі королівські
привілеї плутали функції різних структур самовряд�
них органів, викликаючи цим правовий хаос. Так, ун�
іверсал про надання Кременцю магдебурзького пра�
ва, за яким жителі «повинні будуть судитися за маг2
дебурзьким правом і відповідати перед бурмістром і
райцями і більше ніким»7 , ігнорував судові права
війта, лавників, традиційну двоступеневість магістра�
ту, що передбачала наявність карного суду на чолі з
війтом і лавниками та цивільного суду у складі райців
під керівництвом бурмістра. Це призвело до супере�
чок між війтівською і бурмістерською владою, міським
магістратом і громадою Кременця, невдоволеною
ущемленням прав лавників (присяжних) – представ�
ників громадськості у кримінальному суді. Відбувала�
ся жорстока боротьба шляхти за війтівські посади, що
давали право на отримання села (фільварку), шостої
частини чиншу, третини штрафів, певних доходів із
млинів, крамниць, ставків. А підтвердження консти�
туцією 1620 р. виключних прав шляхти на війтівства
викликало гостре невдоволення міських громад.
Шляхта ж заперечувала випадки « інкорпорації
війтівств» містам. Спроби королівської влади врегу�
лювати ці проблеми проміжними заходами провалю�
вались. Зокрема, запровадження у м. Кременці тре�
тьої колегії із «24 мужів» не прижилось8 . Частішали
конфлікти між війтами і старостами. Останні, викону�
ючи комендантські, фіскальні, поліцейські функції,
нерідко втручалися у сферу війтівських повноважень,
посилювали податковий тягар, зловживали своїм ста�
новищем. Це привело до появи особливої форми
керівництва міським життям та зв’язку міст із держа�
вою, що полягала в «інкорпорації війтівств старо2
стам». Поєднання старостинських посад із війтівськи�
ми практикувалось у Ковелі, де староста займав
обидві посади, призначав райців, бурмістра, ленвой�
та, залишивши громаді лише право вибору лавників.
Застосування таких норм викликало опір шляхти, не�
вдоволеної обмеженням доступу до вигідної поса�
ди. «Інкорпорація війтівств містам», що сприяла вста�
новленню повного міського самоуправління, на Во�
лині не розповсюдилась. М. Грушевський довів, що
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навіть значно пізніше війтівства продовжували збер�
ігатись, конфліктуючи з громадою і викликаючи без�
перервне невдоволення9 . Постанова сейму 1647 р.
про те, що передача війтівств містам має проводи�
тись виключно за сеймовою «конституцією», свідчи�
ла про шляхетське прагнення обмежити відхід від
традиційного формування міської верхівки. У містах,
що знаходились у приватновласницьких володіннях,
самоврядні функції допускалися в межах, що задо�
вольняли феодалів. Міські хартії тут відображали
лише прагнення міщан. А офіційна влада не визнава�
ла навіть прав великих міст, що знаходились у фео�
дальних володіннях. Тому в них назрівала боротьба
за зрівняння прав із міщанами королівщини. За хар�
тією, виданою М. Радзивіллом Олиці ще в другій по�
ловині XVI ст., війт призначався дідичем, а райців і
лавників обирала громада. Скаржитись на війта міща�
ни могли тільки дідичу. Запроваджена пізніше «коле2
гія тридцяти» (контролюючий орган) суть системи
управління не змінила – війта й далі призначав дідич.
Радзивілли арештовували, виганяли міщан із міста,
забирали їхню власність10 . Життя міщан суворо рег�
ламентувалось11 . Не існувало розмежування між ча�
стинами магістрату, міські справи вирішувались
спільно радою і лавою. Війт чи ленвойт залучав до
управління старшин цехів, колишніх райців, бур�
містрів. Цей патриціат був замкнутим корпоративним
середовищем міщанської аристократії, ненависної
решті міщан і, одночасно, зацікавленої в ліквідації
феодальної опіки. Наростали труднощі у стосунках
влади із сільськими громадами, завершувалось руй�
нування територіальної (волосної) селянської авто�
номії та самоврядування. Виключні повноваження
власників маєтків на зв’язки з державою посилюва�
ли залежність селян, які проживали на землях “коро2
лівщини”. Законодавчо санкціоноване збереження
“копних” судів вступало в конфлікт із реальною пра�
вовою системою. Селянськими представниками
(«суддями копними») виступали вже господарі сіл,
але зберігалася колективна відповідальність за про�
ведення розслідування, викриття правопорушників і
можливість їх колективного покриття12 . Ймовірно, що
ці рудименти звичаєвого права залишалися тому, що
колективний збір оброку і податків вимагав збере�
ження елементів самоорганізації. Перетворення
війта з посередника між селом і власником на по�
мічника фільваркового власника, що відповідав за
виконання робіт, збирання податків, виплат та втра�
та можливості обрання війтом власного висуванця
посилювали невдоволення селян.

Вкрай напруженими ставали міжконфесійні відно�
сини. Офіційна політика у конфесійній сфері зводи�
лася до повного витіснення православ’я й насиль�
ницького навернення волинян у католицтво. При�
вілейована католицька церква була представлена при
дворі короля, в уряді, сенаті, сеймі, місцевих владних
структурах. Луцька католицька єпархія, користуючись
підтримкою польської влади, невпинно розширюва�
ла свій вплив, відкривала католицькі школи й колегії,
споруджуючи костели й монастирі у всіх куточках
краю13 . Сприяла зростанню католицького впливу й
місцева князівсько�шляхетська верхівка, яка впродовж
першої половини ХVІІ ст. остаточно відірвалась від ук�
раїнського православного субстракту і покатоличува�
лась14 . Нащадки князів Острозьких, Вишневецьких,
Збаразьких, Сангушків, Корецьких та інших “стовпів
православ’я” на Волині й Україні перетворилися на
фактичних адептів католицизму. Так, В.�Д. Заславсь�
кий розпорядився штрафувати православних м. Дуб�
на за реалізацію ними своїх духовних потреб у пра�
вославних священиків, передав Дерманський і Ду�
бенський монастирі монахам�кармелітам15 . “Просла�
вилися” своїми фанатичними ексцесами й інші спад�

коємці православних князівських родів – А.�А. Ост�
розька та І. Вишневецький16 . Запроваджувалася обо�
в’язковість відзначення католицьких свят, практику�
вались погроми православних святинь17 . Тривале
протистояння православних і католиків у Луцьку за�
вершилося розгромом православних церковних спо�
руд католицькими фанатиками у 1634 р.18  Єврейсь�
кий літописець із Волині Н. Ганновер стверджував,
що покатоличена шляхта вдавалась до жорстоких
тортур, намагаючись змусити підданих прийняти
чужу для них віру19 . Така політика викликала затятий
опір волинян, які намагалися відстояти споконвічні
національно�релігійні традиції. Жителі Острога та
його околиць у 1636 р. вдалися до відкритого антика�
толицького виступу, відомого під назвою Острозької
трагедії20 . Православні міщани Степані виступили
проти греко�католицького митрополита Й. Рутсько�
го і католицького духовенства21 .

Тривало ворогування між православною і греко�
католицькою церквою. З огляду на помітну роль во�
линських владик в укладенні Брестської унії 1596 р.
розглядати греко�католицтво як чужорідний фактор
некоректно. Але оскільки унію не підтримало
більшість українців, а католицька церква і владні
структури Польщі тривалий час намагалися викорис�
тати цю конфесію для ослаблення позицій правосла�
в’я, цілком очевидно, що спроба знайти вихід із скрут�
ного становища шляхом формування союзу обох цер�
ков зазнала невдачі. Замість очікуваної національно�
релігійної єдності упродовж 50�річчя після укладен�
ня унії поглиблювався розкол жителів воєводства на
непримиренні табори. Це особливо яскраво вияви�
лося під час виступу степанських міщан, спрямова�
ного проти відомого греко�католицького церковно�
го діяча, митрополита Й. Рутського. Взаємопоборю�
вання між православними і греко�католиками при�
звело до послаблення обох церков й опосередкова�
но сприяло зростанню впливу католицької церкви.
Як уже згадувалося, греко�католикам була передана
Володимирська катедра з двома містечками і 22 се�
лами, а луцька катедра з чотирма містечками і 30�ма
селами була у їхньому підпорядкуванні до 1638 р.22

До середини 40�х рр. ХVІІ ст. прихильники унії пере�
бували у напівпривілейованому становищі, польска
влада декларувала їх перевагу над православними.
Однак з 1643�1644 рр. становище греко�католиць�
кої церкви різко змінилось. Ця зміна була викликана
рішеннями польського католицького Синоду, який
розцінював успіхи греко�католицької церкви як ос�
новну перешкоду зростанню впливу католицтва і на�
цілював клір на рішучу боротьбу з прихильниками
унії23 . Перед конфесією виникла проблема виживан�
ня в нових умовах, що визначалися непривілейова�
ним становищем. Ймовірно, що лише звичка до заг�
равання греко�католицького духівництва з папською
курією та відчужене ставлення до цієї конфесії
більшості місцевого населення не привело тоді до
утворення на Волині ще одного національно�релігій�
ного визвольного потоку.

З реформаційних течій у воєводстві поширюва�
лося соціанство. У зв’язку з переміщенням соціансь�
кої інтелектуальної групи в Киселин, Волинь у 30�х
роках стала центром соціанців Речі Посполитої24 .
Окрім академії у Киселині, соціанські школи функціо�
нували у Гощі, Ляхівцях, Берестечку, Любартові. Соц�
іанство поширилось в основному серед середньої
волинської шляхти. Його прихильниками стали також
відомі аристократичні роди Гойських, Чапличів, Се�
нют, Немиричів, Пронських. Соціанці належали до
найбільш радикальної реформістської течії, вони кри�
тикували католицьку церкву, вимагали її реформуван�
ня. Разом із цим, вони першими серед релігійних
напрямків висунули ідею й вимогу релігійної толеран�
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тності (віротерпимості). Полемізуючи з католиками
й греко�католиками, соціанці демонстрували свою
прихильність до єдиної України�Руси, підтримували
православних25 . На відміну від православних і греко�
католиків, які здійснювали богослужіння незрозумі�
лою староболгарською мовою, соціанці запровади�
ли в своїх церквах розмовну мову і здійснили пере�
клади Святого Письма, вели полеміку українською
мовою. Антикатолицька пропаганда, просвітництво
українською мовою, поширення соціанської друко�
ваної інформації сприяли руйнуванню релігійного
консерватизму. Проте серед селянства і міських
низів цей протестанський рух не поширився, він
відштовхував ревних прихильників православної віри,
які вбачали в зростанні впливу соціанства загрозу для
традицій української церкви. Тому, незважаючи на
активну позицію і відносну прогресивність поглядів
представників цієї течії, соціанці не могли претенду�
вати на консолідуючу роль у національному русі. Ра�
зом із цим, традиційна підтримка ними православ�
них, запекла боротьба проти поширення католициз�
му підготовляли ґрунт для участі представників соц�
іанства в українських визвольних змаганнях.

Наступ проти православ’я на Волині здійснював�
ся у кількох напрямках. Православним обмежувався
доступ до посад у державних органах і міському са�
моврядуванні, чинилися перешкоди в заняттях ре�
меслом, торгівлею, промислами. Православне духі�
вництво не мало представництва в уряді, сенаті,
сеймі, сеймиках, місцевих управах. Воно платило
податки подібно до селян, міщан, євреїв26 . В
інструкції православної шляхти 1646 р. послам Сей�
му проявилося невдоволення тим, що «захоплено
церкви, монастирі та собори, заборонено вільне ви2
конання обрядів і убогі християни не мають прилюд2
них похоронів»27 . Водночас польською владою сти�
мулювалося спорудження костелів, створення і по�
ширення впливу католицьких орденів. Як уже згаду�
валося, позиції православ’я послаблювалися й на�
сильницьким наверненням жителів воєводства у ка�
толицтво. Варто також відзначити, що православні
єпископи нерідко завдавали своїми діями відчутніших
втрат, аніж їх конфесійні конкуренти. Особливо дош�
кульним для православних був перехід у греко�като�
лицтво М. Смотрицького28 . Православна церква не
позбулася організаційних вад і не виробила страте�
гію діяльності в умовах міжконфесійної конкуренції та
постійного тиску заангажованої влади29 . Посилення
церковної субординації і дисципліни, просвітницька
діяльність при П. Могилі не припинили занепаду пра�
вославної церкви. Реформування церковних відно�
син з участю братств, встановлення контролю над
поведінкою духівництва, союз патріарха з братства�
ми, спрямований на приборкання єпископату, вик�
ликали невдоволення серед церковної верхівки. Ці
та інші особливості церковного життя привели до
того, що православне духівництво виявилося не�
спроможним очолити національно�релігійну бороть�
бу в час, коли ідея відновлення позицій православ’я
стала однією з основних вимог української нації. Тому
рупором національно�релігійного руху у першій по�
ловині ХVІІ ст. стали міщани і представники серед�
ньої і дрібної шляхти. Продовжували відстоювати пра�
вослав’я, стимулювати розвиток освіти і культури на
Волині братства, утворені в найбільших містах воє�
водства. Особливу роль у боротьбі проти католици�
зації населення краю відіграла Луцька братська шко�
ла, що готувала національні кадри державних і гро�
мадських діячів – «освічених стовпів православ’я»30 .
У 1638 р. під протекцією Регіни Соломирецької була
заснована вища православна школа в Гощі31 . Однак
окремі позитивні здобутки не могли змінити релігій�
ну ситуацію в краї. Наслідки дискримінаційної реліг�

ійної політики, що призводили до поступового витіс�
нення православ’я викликали невдоволення
більшості жителів краю, яке залишалося вірним
рідним релігійним традиціям. Подібна ситуація скла�
лася й на інших українських землях. Тому православ�
ний фактор боротьби став загальнонаціональним,
об’єднуючим опозиційні сили України.

На Волині виразно окреслилася польська політи�
ка відсунення українців від керма місцевого життя.
Незважаючи на те, що питома вага прийшлого
польського і литовського шляхетства в краї була не�
значною, воно поступово заволоділо чвертю зе�
мельних угідь воєводства і витісняло українців із
місцевих владних структур і органів міського самовря�
дування. Упродовж 1630�1648 рр. польська шляхта
опанувала старостинську владу Луцького, Володи�
мирського, Кременецького повітів та Ковельщини32 .
Багато польських шляхтичів осіли на державних (ко�
ролівських) землях і стали активними носіями вели�
копольської ідеології та католицизму. Українцям чи�
нили перешкоди при вступі до цехів, у заняттях ре�
меслом і торгівлею. Невдоволення викликали також
цехові правила, що обмежували їх права, змушували
виконувати католицькі обряди, спілкуватися
польською мовою. Відомі позитиви міського само�
управління, пов’язані із запровадженням магде�
бурзького права, на Волині супроводжувалися витіс�
ненням українців із міських органів й запроваджен�
ням польської мови в діловодстві33 .

Наростало невдоволення волинян посиленням
ролі єврейських громад, що були непідвладними
органам місцевого самоврядування. Волинь залиша�
лася однією з чотирьох єврейських провінцій Речі
Посполитої. Євреї краю (Волинської синагоги) підля�
гали лише власній адміністративній і судовій владі. Усі
місцеві справи розглядалися на іудейських сеймиках
волинських кагалів і прикагалків. Загальні проблеми
вирішував єврейський синод (сейм) – вищий орган
цієї своєрідної держави у середині Речі Посполитої34 .
Євреї жили компактними ізольованими групами у
волинських містах, були приниженими порівняно з
поляками і шляхтою, займаючись переважно менш
регламентованими видами ремесел і торгівлею35 .
Л. Древинський, захищаючи православ’я у Сеймі,
наголошував, що становище українців більш прини�
жене, ніж євреїв і татар36 . На жаль, в історіографії
поширився народницький і марксистський при�
мітивізм підходів до єврейства як до паразитуючої
верстви з огляду на заняття торгівлею, лихварством,
найменш поширеними нерегламентованими вида�
ми ремесел та ін.37  Такі підходи походять від фактич�
ного заперечення важливої ролі посередницьких
господарських функцій у розвитку суспільства. Тим
часом вони були важливими складовими суспільно�
го розвитку в нові і новітні часи, що привели до фор�
мування соціально�економічних основ західної циві�
лізації і залишаються її невід?ємною частиною. На
жаль, фахівці з цієї проблематики, перебуваючи під
пресом минулого та накинутих ідеологем, не звер�
тають належну увагу на вивчення вкладу єврейства у
розвиток занять, зв?язаних із другим і третім сусп�
ільним поділом праці. Натомість нерідко гіперболі�
зована роль відводиться підкресленню гонінь, що
упосліджує роль єврейства в економічних націєтвор�
чих процесах. Позбавлення прав євреїв Речі Поспо�
литої займатися зовнішньою торгівлею, землероб�
ством, поширеними регламентованими видами ре�
месел змушували їх шукати виходу із цього тупика у
внутрішньоторговельних, лихварських операціях,
орендарстві, нових, ще нерегламентованих ремес�
лах. Питання про роль єврейства в розвитку украї�
нського ремесла і торгівлі, а отже, й формуванні все�
українського ринку – однієї з важливих економічних
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передумов зміцнення національного організму – ще
не достатньо вивчене дослідниками. Привертає ува�
гу те, що невдоволення євреями на Волині не про�
слідковувалось доти, доки не виникло відповідне кон�
курентне середовище серед українських міщан,
підсилене конкуренцією міщан�поляків. Це опосе�
редковано засвідчує про рівень економічного роз�
витку України. Гадаю, що антиєврейські настрої се�
ред волинян породжувались не “способом життя”,
як твердили марксисти, а “способом” і особливостя�
ми колективної поведінки євреїв, які залишалися не�
доступними і незрозумілими через вузькоєврейсь�
кий корпоративний характер кагалів і підкагалків. Ця
поведінка характеризувалася тим, що в силу свого
специфічного приниженого становища, євреї муси�
ли змикатися чи бути прислужниками панівній верстві
пануючої в Речі Посполитій польської нації. До речі,
на цю особливість єврейської колективної й індиві�
дуальної психології, що кидало єврейство під ноги
панівної верстви домінуючої нації і робило заручни�
ком результатів визвольної боротьби поневолених
народів, вперше звернув увагу відомий сіоністський
діяч В. Жаботинський38 . Містечкове єврейство Волині
відіграло також виняткову роль у запровадженні орен�
дних відносин та перетворенні орендованих
фільварків у об?єкт для виживання39 . Частішали випад�
ки передачі євреям�орендарям маєтків разом із
містечками40 . Це ставило орендарів в один ряд із шля�
хетськими власниками маєтків, поглиблювало існуючі
суперечності, додаючи до них ще й антиєврейське
спрямування невдоволення, відображене у літописах
Самовидця, Грабянки, Львівському літописі, спосте�
реженнях єврейського хроніста Н. Ганновера41 .

Польська влада проводила на Волині дискриміна�
ційну мовну й освітню політику, що ліквідовувала пра�
во руського народу на свою окрему мову, задекларо�
ване Люблінською унією. Цим фактично перекрес�
лювалось і визнання існування окремої української
нації, відмінної від литовської і польської. Замість ре�
формування мовної системи держави і надання ук�
раїнській мові статусу третьої державної мови, вели�
копольська шовіністична політика була спрямована у
характерному для імперій напрямку: витіснення ук�
раїнської мови та культури, їх цілеспрямоване упосл�
ідження. За твердженням польських дослідників, в
Україні відбувався “тріумфальний похід” польської
мови і культури. Спираючись на підтримку держав�
них структур, поляки повсюдно відкривали свої шко�
ли, витісняли українську мову з діловодства. Держав�
ний механізм польсько�литовської держави також
при цьому переродився, адже великопольський
“похід” відбувався не тільки в колоніальній Україні, а й
у теоретично суверенній і рівноправній з Польщею
Литві. Похитнувшись перед цим колоніальним натис�
ком, частина волинської шляхти задовольнилась на�
лежністю до панівного стану Речі Посполитої, відсу�
нула на другий план національні пріоритети, зближа�
ючись із польською панівною верствою. Саме цим
пояснюються інструкції послам Сейму 1645�1646 рр.
із вимогами видачі виписок із місцевих судових книг
польською мовою у зв’язку із труднощами володіння
українською мовою42 . Згідно з сеймовою постано�
вою 1647 р., українська мова перестала бути обо�
в’язковою для виписів з місцевих гродських і земсь�
ких судів43 . Польська мова поступово витіснила ук�
раїнську і з Руської (Волинської) метрики44 . Водно�
час чинився спротив у розвитку православних
братських шкіл, відкриттю українських навчальних
закладів. У цілому польська мовна політика 20�40�х
рр. ХVІІ ст. була типовою для колоніальної політики
ХVІ – ХХ ст. усіх без винятку тодішніх імперій. На�
томість нетиповими були права і свободи, надані
Люблінською унією, що з першого дня порушувались.

Її умови перетворилися у голу декларацію і фактично
залишилися в історії радше ідеологічним здобутком,
ніж практичною державною конституцією. Такий
імперський характер етнічної політики типовий як для
деспотичних, так і демократичних режимів. М. Дра�
гоманов у свій час звернув увагу на своєрідну спад�
коємність імперського ставлення щодо підкорених
етносів на прикладі Франції45 . Зокрема французькі
революціонери кінця ХVІІІ ст. не лише успадкували
його від монархії, яку повалили, а й далі “розвинули”,
вимагаючи від “національних меншин” безумовного
визнання переваги французької мови як найреволю�
ційнішої мови “республіки і свободи”. До повного аб�
сурду цю тезу довів Наполеон Бонапарт, підкорюючи
під цим прапором народи і викликаючи шалений
спротив та породжуючи епоху національних рево�
люцій, провісниками яких була Нідерландська й Ук�
раїнська національні революції.

Попри польську шовіністичну політику, розвиток
етнічного процесу в Україні другої половини ХVІ –
першої половини ХVІІ ст. привів до утвердження єди�
ної української розмовної мови по всій території Ук�
раїни (при збереженні окремих регіональних мовних
традицій). Якщо виходити з того, що в пізньому се�
редньовіччі поняття “язик” (“мова”) було рівнознач�
не поняттю “народ”, то про мету витіснення
польськими шовіністами української мови неважко
здогадатися. Задля об?єктивності варто додати, що
процес розвитку української мови та національної
освіти постійно гальмувався також церковним харак�
тером освіти та впертим дотримуванням православ�
ною і греко�католицькою церквами “традицій” щодо
богослужіння староболгарською мовою, зовсім не�
зрозумілою як для тодішніх українців, так і самих бол�
гар. Невідомо, наскільки успішним був би полонізац�
ійний наступ, якби українські національні церкви
спромоглися скористатися здобутками соціанців у
мовній сфері і запровадити українську мову в освіт�
ню і церковну справу.

Різними шляхами утверджувалася національна
свідомість волинян. У католицьких середовищах по�
ширилася ідея «коренізації» католицтва, утворення
незалежної від поляків домініканської структури.
«Дніпрові камені» Я. Домбровського виразили спод�
івання патріотичної частини католицького загалу46 .
Ідеологію «могутньої Русі» на чолі з панівними на Во�
лині аристократичними родами поширювали відомі
діячі Острозького культурного центру та греко�като�
лицької еліти47 . М. Смотрицький запропонував кон�
цепцію етнічного єднання українства: “… Не віра,
отже, русина русином, поляка поляком, литвина лит2
вином робить, а уродження, кров руська, польська,
литовська”48 . Сповідуючи ідею єдності українських
земель, соціанці виступали ще й ідеологами украї�
нського месіанства. А захищаючи православну церк�
ву, етнічні і культурні цінності, вони розширювали уяв�
лення про національні потреби («Антопологія» Т. Діп�
ліца)49 . Розвитку національної свідомості на Волині
сприяла діяльність братств. М. Грушевський розгля�
дав Луцьке братство як організаційний центр во�
линської шляхти і міщанства. Легенда про історичне
покликання волинських князів як спадкоємців і по�
вноправних володарів Русі не лише поширилась на
Волині, а й вплинула на формування козацької дер�
жавотворчої ідеології київського національно�куль�
турного центру50 . Це поглиблювало конфлікт між на�
ціональною та інтернаціональною (великопольською,
імперською) тенденціями. Привертає увагу й те, що
в умовах швидкого зростання невдоволення пануван�
ням Речі Посполитої та тодішніми соціально�еконо�
мічними відносинами передова політична думка не
встигла виробити національний ідеал, придатний для
втілення радикальними методами. Вона не піднялась
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вище утопічної шляхетської ідеї польсько�литовсько�
української тріади в Речі Посполитій, прихильники
якої автоматично опинялись у рядах мрійників, які
сподівалися на еволюційне переродження велико�
польської імперської політики та казкове зникнення
радикальних настроїв серед українців. Ця обставина
підвищувала роль суб?єктивного фактора Українсь�
кої національної революції, змушуючи творити нові
ідеї вже на визвольному марші. Крім того, об?єктив�
но існуючі реалії, пов?язані зі становищем станів і груп
українства в Речі Посполитій, породили два типи на�
ціональної свідомості, що базувалися на різних соц�
іальних ідеалах – шляхетському і дрібнобуржуазно�
му. Різновекторність закладеної в них соціальної мети
поляризувала українську націю. А невпинне наростан�
ня соціально�економічних суперечностей загрожува�
ло вилитись у братовбивчу громадянську війну у час,
коли необхідною була національна консолідація задля
скинення колоніального польсько�литовського ярма.
Оскільки існування обох ідеалів було обумовлене істо�
ричним місцем їх носіїв, роздуми про здатність станів,
груп до самозречення в ім?я вищої мети, якими рясніє
історіографія, мали б цікавити передусім політологів.
Адже загальновідомо, що співіснування і конфлікт двох
тенденцій суспільного розвитку та відповідних націо�
нальних ідеалів були типовими для націй, які доросли
до буржуазних революцій в умовах чужоземного ко�
лоніального панування.

Водночас лавиноподібно накопичувалися супереч�
ності, що були типовими для пізньосередньовічних
соціумів. Зосередження власності в руках шляхти і ма�
сове обезземелення селян, зникнення категорії
вільних землеробів, злиденне і безправне становище
міського плебсу поляризувало населення на дві основні
групи з протилежними інтересами. Процес майнової
диференціації самого шляхетського середовища, виш�
товхував із нього безземельну шляхту, лише деклара�
тивно і генетично зв’язану зі своїм станом. Серед шлях�
ти наростає озлоблення магнатськими землеволодін�
нями. Станове безправ’я міщанства та православно�
го, соціанського, а згодом і греко�католицького духів�
ництва догруповувало опозиційні сили, створюючи пе�
редумови конфлікту переважної більшості волинян із
виокремленою магнатсько�шляхетською меншістю. Усі
соціальні суперечності, негаразди невдоволена
більшість зв’язувала із польсько�католицькими чинни�
ками Речі Посполитої, не відокремлюючи від них про�
відне волинське панство. Волинська феодальна група,
традиційно поділена на аристократично�князівську і
шляхетську, зазнала великих змін і виявилась найбільш
податливою до інтеграції у систему Речі Посполитої.

Аристократично�князівська верхівка після підписан�
ня Люблінської унії до 20�х рр. ХVІІ ст. була одним із най�
могутніших магнатських (землевласницьких) і політич�
них угруповань Речі Посполитої. Як відомо, у Великому
Литовському князівстві волинські князі виключно зав�
дяки своєму походженню входили до панів�ради – ви�
щого органу при великому князю і займали панівне ста�
новище як частина литовської феодальної еліти. Опи�
нившись у нових, конституційних умовах після укладен�
ня Люблінської унії, вони використали традиційну
вищість свого походження для розширення свого впли�
ву з Волині на Київське, Брацлавське, Чернігівське воє�
водства. Незабаром волинські князі посіли більшість
виборних посад на українських землях, а разом із цим і
місця в Сенаті Речі Посполитої. Але вже у 20�х рр., з
часу смерті останнього Острозького (по чоловічій лінії)
і втрати воєводської посади у Київському воєводстві,
князівська верхівка поступово втратила першість і про�
грала змагання з польською шляхтою та українськими
шляхетськими висуванцями типу А. Киселя. Навіть на
Волині її представники зберегли лише вищі воєводські
посади, а у повітах влада перейшла до рук польської

шляхти. Сформоване у тодішньому суспільстві уявлен�
ня про можливу майбутню керівну роль цієї групи у про�
цесі українського державного відродження базувалось
на давніх консервативних князівських традиціях Русі і
нещодавньому місці її представників у політичній сис�
темі польсько�литовської держави51 . Більше того, по�
ява цих міфологем була пов’язана з тим, що яскраві
представники князівських родів (Вишневецьких, Ост�
розьких, Збаразьких, Ружинських та ін.), відіграли по�
мітну роль у захисті українських земель від зовнішніх
небезпек і формуванні козацтва. Віра у можливість ре�
алізації української державної ідеї під егідою одного із
княжих родів (Острозьких, Заславських, Четвертинсь�
ких та ін.), нібито генетично зв?язаних із правителями
Київської Русі, пропагувалася усіма елітарними потока�
ми: патріотично налаштованими католиками52 , проте�
стантами�соціанцями53 , греко�католиками54 , право�
славними, включаючи ідеологів братств і козацтва55 .
Така апологетика аристократичної ролі типова й для
«Треносу» М. Смотрицького56 . Прихильником цієї міфо�
логії був П. Могила57 . Ймовірно, що її домінуванням се�
ред української еліти пояснюються окремі дії Б. Хмель�
ницького на початковому етапі Української національ�
ної революції. Те, що українська інтелектуальна верхів�
ка підтримувала ідею врегулювання комплексу націо�
нальних проблем тільки еволюційним шляхом, не змен�
шувало значущості цих міфів для формування уявлень
про необхідність державотворчої самореалізації украї�
нської нації. Загальновідомо, що міфи відображають
уявлення про бажану дійсність і об’єднують зусилля
різних соціальних груп. Тому недооціювати роль дер�
жавотворчої міфології у підготовці світоглядного
підґрунтя української боротьби за повалення польсько�
го колоніального режиму не варто. Інша справа, що ці
міфологеми й уявлення, породжені аристократичним
середовищем, не відповідали реальним запитам його
представників. Історики зламали чимало списів навко�
ло питання про національну аморфність, політичну
безвільність, манкуртство волинської князівської верх�
івки. Її позицію і поведінку пояснювали класовими, гру�
повими, індивідуальними особливостями цієї групи, а
послаблення позицій у суспільстві – навіть вимиранням
князівських родів. В історіографії утвердилася майже
одностайна, підкріплена міфілогемами думка про во�
линську князівську верхівку як про українську, а звідси
випливала не менш одностайна оцінка її манкуртства у
часи великих українських національних змагань. Скла�
лася така ситуація, що навіть дослідники, які впритул
підійшли до розуміння литовського походження во�
линських князівських родів, не виокремлюють їх з етн�
ічноукраїнської частини панівної верстви. На мою дум�
ку, такий стан історичної науки породжений передусім
недовершеним з?ясуванням характеру Литовської
доби в Україні та перевищенням фактичного політич�
ного впливу руського етнічного елементу на формуван�
ня державних інституцій Великого князівства Литовсь�
кого у зв?язку із запозиченням литовськими держав�
цями руської мови, культури, релігійних традицій тощо.
Так само звідси випливають намагання подати цю дер�
жаву як литовсько�українську, литовсько�українсько�
білоруську чи литовсько�білоруську (все одно – русь�
ку!) без огляду на те, що вона була литовською. Зберег�
ти своє панування над 9/10 населення цієї країни ли�
товській верхівці вдалося саме завдяки тактиці прий�
няття руських мовно�культурних, релігійних і частково
політичних (князівських) консервативних традицій. Віро�
гідно, що ця тактика мотивувалась не стільки визнан�
ням їх переваги над традиційно литовськими, скільки
неспроможністю зберегти своє панування в Україні
іншими, типовими для імперської політики методами.
Не менш вірогідно, що литовська князівська група на
Волині, висунута на передовий плацдарм литовського
панування в Україні, в силу своєї групової слабкості та/
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чи тотального українського оточення, змушена була
формально ще більше “українізуватись”, підсилюючи
цим враження спадкоємності руських князівських тра�
дицій. Водночас, споріднена кровними зв?язками з ве�
ликокнязівською литовською верхівкою, після кількох
невдалих фрондистських спроб, вона, задля збере�
ження своїх позицій на “литовській” Волині і в самій Литві
та під впливом середньовічних традицій, що вивищу�
вали “принців крові”, постійно підтримувала і зміцню�
вала зв?язки із своєю безпосередньою прабатьківщи�
ною. Тому формальне “обрусіння” литовської князівсь�
ко�панської групи на Волині не слід однозначно розг�
лядати як її асиміляцію українським етнічним елемен�
том, що була можливою лише за умови панування на
території, повністю відокремленій від Литви. Тому по�
зицію волинських князів на Люблінській унії варто було
б переглянути в ракурсі польсько�литовських взаємин,
а післяунійну поведінку – з позицій нових обставин, що
тяжіли над ними. На жаль, глибший огляд цієї проблеми
знаходиться далеко за межами даного дослідження.
Отож, виявляється, що “вина” князівсько�панської вер�
хівки не в тому, що вона переродилася, погодилася ста�
ти рівноправним партнером литовської панівної вер�
стви, а в тому, що вона до цієї верстви завжди належа�
ла і відносно ефективно забезпечувала литовське па�
нування в Україні. Після укладення Люблінської унії во�
линські князі, як і переважна більшість литовської верх�
івки, погодились на підтримку державної системи Речі
Посполитої, бо переконалися у неспроможності Вели�
кого Литовського князівства стримати потужний наступ
Московського царства – основного претендента на
руські (українські і білоруські) землі. Варто відзначити,
що, використовуючи литовсько�польські суперечності,
парламентські можливості, протистояння польської
шляхти з королівською владою, вона зуміла подолати
конституційні перепони, що формально зрівняли її пра�
ва з шляхетськими отримати найвпливовіші посади в
Україні та стати чи не наймогутнішим політичним і зем�
левласницьким угрупованням Речі Посполитої. Інша
річ, що князівська верхівка не хотіла і не могла підня�
тись до рівня завдань, накинутих українськими міфіло�
гемами, задовольняючись політичними й економічни�
ми здобутками у межах зовсім не чужої для неї
польсько�литовської Речі Посполитої. Дослідник О. Ба�
ранович підрахував, що у землеволодіннях 13�ти княз�
івських родин Волині знаходилось 61739 “димів”, що
становило 56,9 відсотка їх загальної кількості у воє�
водстві58 . Згідно з дослідженнями В. Степанкова, у має�
тках волинських князів�магнатів зосереджувалось
близько 74 відсотків селянських і міщанських дворів
краю59 . При цьому вони не обмежувалися виключно во�
линськими землеволодіннями. Так, галицько�волинсь�
ка «імперія» Острозьких включала 2760 сіл, 80 місте�
чок, 61 замок60 . Князі Вишневецькі, завдяки активній
участі в українській колонізації Східної України, володі�
ли величезними просторами Черкащини і Полтавщи�
ни61 . У маєтках І. Вишневецького нараховувалось по�
над 230 тисяч підданих. З ним не могли змагатись
навіть Конєцпольські – найбагатші польські землевлас�
ники в Україні62 . Волинські магнати оточували себе ве�
личезними гуртами слуг. Наприклад, двір князя Ю. Зас�
лавського у 1630 р. нараховував близько 150 осіб, а В.�
Д. Заславського – понад 13063 . Зосередження в руках
невеличкої князівсько�панської групи більшості угідь та
найвищих посад у воєводстві закладало основи пост�
ійно тліючого конфлікту всередині шляхетського сере�
довища, що унеможливлювало безумовне лідерство
волинської верхівки навіть серед панівної верстви краю.
А вузько корпоративна, родово�кланова замкнутість
аристократичного середовища, недоступність вход�
ження в її коло інших представників шляхти загрожува�
ли поступовим вимиранням. Так, зникають відомі ари�
стократичні роди Острозьких (1620 р. – по чоловічій,

1654 р. – по жіночій лінії), Збаразьких (1631), Пориць�
ких (1633), Пронських (30�ті роки), Ружинських (до 1650
р.), а дещо пізніше – Корецьких (1651), Заславських
(1673) та ін.64  У 30�х рр. ХVІІ ст. волинська аристократія
була в конфесійному плані вже багатополюсною. Виш�
невецькі, Острозькі, ряд інших князівських родів перей�
шли у католицтво. Фанатичні ексцеси новонавернених
І. Вишневецького та А.�А. Острозької підірвали рештки
авторитету князівської верхівки серед православних
волинян65 . Як уже згадувалося, серед аристократії по�
ширювався також антитринітаризм (соціанство)66 . По�
треба вирішення власних і корпоративних проблем у
межах політичної і правової системи Речі Посполитої
посилювала її тяжіння до Варшави. За таких обставин
вкорінювався кон?юнктурний прагматизм без жодних
претензій на роль еліти українського народу, який вони
визискували. А початок самостійної політичної бороть�
би козацтва став для волинських князів провісником
набагато зриміших небезпек, ніж безсила польсько�
литовська монархія, поєднана з сеймовою анархією.
Загроза втрати панівного становища в Україні штовха�
ла їх на жорстоке придушення наростаючих козацьких
виступів кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст.67  Очевид�
но, що українська міфологія підштовхувала до ролі
лідерів державного відродження тих, хто належав до
іншого політичного табору і перетворив саму міфоло�
гію на служницю власних корпоративних інтересів.

Складні тенденції пронизували неоднорідне шля�
хетське середовище. Через найвищий ступінь концен�
трації магнатського землеволодіння на Волині серед
інших українських земель та й усієї Речі Посполитої во�
линська шляхта була економічно слабшою за шляхту
інших воєводств. У краї проживало 2480 шляхетських
сімей загальною кількістю близько 15 тис. чол., що ста�
новило 2,2 % населення краю68 . Поряд із землевлас�
ницькою шляхтою (землянами), було багато обезземе�
леної, лише декларативно привілейованої шляхти. За
підрахунками О. Барановича, у 1629 р. на досліджува�
них теренах нараховувалось 448 сімей повноправних
землевласників�дідичів та 300 тимчасових володільців�
посесорів. Вони разом складали приблизно третину
шляхетських сімей (35 %). Решта шляхти була беззе�
мельною. 405 шляхтичів�землян (90 % усього складу
дідичів) володіли 44 відсотками усіх приватних земель.
Як уже згадувалося, понад 56 відсотків угідь перебувало
у власності 46 аристократичних родів69 . Тривалий про�
цес розшарування привів до утворення прошарку маг�
натської шляхти, розміри володінь якої наближалися до
князівських і разом із ними охоплювали понад 85 % усіх
земельних угідь краю. При цьому частка володінь зем�
лян�магнатів, серед яких переважали особи польського
і литовського походження, сягала 30 відсотків. Середнім
землевласникам належало 9 відсотків земель Волині, а
дрібним – 5,5 відсотків. Питома вага землеволодіння
прийшлих шляхтичів у цих двох групах була незначною
(відповідно 1,7 і 0,7 %). Кількість дрібної шляхти (маєтко�
вої і немаєткової) перевищувала 70 відсотків шляхетсь�
кого загалу, але вона володіла лише вісімнадцятою час�
тиною усіх волинських угідь70 . Тривало невпинне обез�
земелення шляхти, яке не могло зупинити поширення
посесорства, системи оренд і застав. Дорожчання
військового спорядження, природне розростання шля�
хетських родин, особливості фільваркового господарю�
вання, позаконкурентне становище магнатів призводи�
ли до розорення і люмпенізації частини цієї верстви. Це
радикалізовувало її позиції, посилювало невдоволення
непевним становищем, що могло змінитися лише при
обмеженні магнатського землеволодіння або радикаль�
них змінах економічного укладу. В історичній науці ще
належно не досліджено парламентську політичну бо�
ротьбу української шляхти, її прагнення та політичні іде�
али. Зокрема, ще не оцінено її національних домагань
трансформувати Річ Посполиту у тріаністичну польсько�
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литовсько�руську федерацію держав. Хоча втілення цієї
національної мрії не виходило за межі сподівань на ево�
люційне переродження Речі Посполитої, а в час, коли
на поверхню виразно виступили великопольські
імперські плани щодо України, її реалізація таким чином
була неможливою, все ж сама ідея належить до найви�
щих витворів української суспільно�політичної думки
початку нових часів. В її основі – визнання суверенності
і рівноправності української нації. Українські шляхтичі по�
родили цю ідею тоді, коли верхівка багатьох підкорених
народів у кращому випадку обирала ідеали пом?якшен�
ня умов васалітету. Це ж стосується української козаць�
кої еліти в найтяжчі часи випробовувань та поразок. Ра�
зом із цим, ця мрія була утопічною, бо не враховувала
реалій і глибинних принципів державної політики Речі
Посполитої першої половини ХVІІ ст. Волинські шля�
хетські посли були чи не найактивнішою частиною украї�
нської шляхти, яка у 1569�1646 рр. виступала основним
легальним і офіційним чинником політичної боротьби за
національні права українців на рідну мову, місцеву владу,
православне віросповідання, задекларовані Люблінсь�
кою унією. Незважаючи на конфесійну багатополюсність
(греко�католицька, православна, соціанська, католиць�
ка), шляхта залишалася тоді єдиним офіційним захисни�
ком православ?я на загальнодержавному рівні. Як уже
згадувалося, так само активно вона добивалася в Сенаті,
на Сеймі від короля проведення реформи Головного
Трибуналу, що автоматично ставила Україну у роль пре�
тендента третього автономного державного утворення
Речі Посполитої. Загальновідомою була також участь во�
линської шляхти в діяльності Острозького культурного
центру, Луцького та інших братств, Гощанської колегії,
ряду православних, греко�католицьких, соціанських зак�
ладів, перекладі й появі славнозвісного Пересопниць�
кого євангелія тощо. Дієвою була також її роль у «піджив�
люванні» лав козацтва, зміцненні цього нового політич�
ного ядра української нації. Конкретно�історичні реалії
виштовхували національно зорієнтовану частину
збіднілої шляхти в духівництво, освіту, науку, змушуючи
реалізовувати свій потенціал у нових середовищах і фор�
мувати українську національну еліту. Серед волинської
шляхти домінували помірковані еволюціоністські націо�
нальні погляди на українське майбутнє. Частина її про�
довжувала перебувати під впливом поширених міфоло�
гем про місійну роль князівської верхівки та в політичній
і економічній залежності від неї, а тому звикла до ролі
веденої групи. Це стосувалося не тільки залежної шлях�
ти, а й тієї, якій вдалося прорватися у склад магнатерії71 .
До того ж, участь у парламентських дебатах на сеймі Речі
Посполитої, волинському сеймику, структурах виконав�
чої влади створювала видимість можливості захищати
національні та корпоративні інтереси в рамках тодішньої
державної системи. Те, що шляхта формувала середні
та нижні ланки місцевої влади, магнатських адмініст�
рацій, перебувала на військовій службі, постачала кадри
різноконфесійному духівництву, культурно�освітнім ус�
тановам, козацтву, відірвало її від землі, призвичаювало
до нетрадиційних способів виживання і пом’якшувало
гостроту пошуків виходу із глухого кута серед найбільш
інтелектуального її прошарку. Люмпенська частина цьо�
го стану продовжувала вважати ганебними заняття ре�
меслом і торгівлею72 , а тому не використовувала свого
привілейованого становища для розвитку цих галузей
економіки, викликаючи зневажливе ставлення з боку всіх
без винятку верств і груп населення Волині. У процесі
розподілу і перерозподілу земель королівщини у воє�
водстві поступово зміцнювала свої позиції шляхта
польського і литовського походження. І хоча питома вага
прийшлого шляхетства була незначною, воно добилося
різкого зростання свого впливу в регіоні, захопило ста�
ростинські посади у всіх повітах, насаджуючи польські
порядки, ідеологію, мову, католицтво73 . Не витримавши
польського тиску, частина української шляхти, яка усві�

домлювала себе, передусім, представниками привілей�
ованого стану Речі Посполитої, відсунула на другий план
національні пріоритети, зближувалася з польськими
феодалами і полонізувалась. Відступництво і національ�
не самозречення раковою пухлиною заповнювали
свідомість, роз’їдали національну психіку окремих корі�
нних українських шляхтичів, призводили до втрати авто�
ритету серед місцевого населення рештою шляхти. Це
розпилювало національну єдність на різні політичні, іде�
ологічні, культурно�освітні, мовні системи, підривало на�
ціональні основи, зменшувало можливості для втілення
виплеканого ідеалу України�Русі. Загострювалися також
стосунки маєткової шляхти із закріпаченим волинським
селянством та хліборобською частиною жителів місте�
чок.

Найбільших утисків зазнавали волинські селяни, які
становили три чверті населення воєводства. У зв’язку
з роздачею державних земель шляхті (переважно
польській), застосовуванням посесорських і орендних
відносин на Волині поступово зникали вільні від фео�
дальної опіки «похожі» селяни74 . Становище селян у
державних землеволодіннях відрізнялося лише мож�
ливістю оскаржувати дії посесора чи орендаря у рефе�
рендарському суді. Містечкові хлібороби перебували
під подвійним, феодально�міським правовим та еко�
номічним пресом. Розвиток фільваркової системи і
природний приріст населення призвели до збільшен�
ня кількості малоземельних і безземельних селян,
різкого зменшення розмірів наділів середньостатис�
тичного селянського двору75 . Проф. Л. Похилевич дос�
лідив, що дроблення сільських господарств було на�
слідком не стільки демографічних змін, скільки свідо�
мих дій землевласників, зацікавлених у селянській
землі і праці. А селянське малоземелля він розглядав як
наслідок і одночасно як передумову розвитку фільвар�
ку76 . У 30�40�х роках XVII ст. кількість дворищних і піддво�
рищних селян (з наділом понад волоку) зменшилась до
0,5 відсотка всіх селянських господарів. Селян із волоч�
ними наділами залишилося 10 відсотків, підволочних –
43 відсотки. Водночас третинників збільшилося до 10
відсотків, а четвертинників – до 20 відсотків усіх дворів.
Понад 15 відсотків хліборобів становили городники,
наділи яких не перевищували 2�3 га. Збільшилася кате�
горія селян�підсусідків (комірників). І. Кіку виділила в
окрему групу також «динників» – тих, хто «по дню поля
мав», з розміром наділу близько 0,06 волоки (0,6 га)77 .
Незважаючи на зменшення наділів, стрибкоподібно
збільшувалися відробіткові норми. Зростання панщи�
ни й оброку для всіх категорій селян, незалежно від змін
у розмірах землекористування, зниження грошової
ренти, витіснення її відробітковою («робота», «роботиз2
на», «панщина», «закоски», «обжинки», «гвалти», «сто2
рожа») стало типовим у всіх куточках краю. Тижнева пан�
щина волочного господарства сягала 10�ти днів, підво�
лочного – 5 днів на тиждень78 . Особливо дошкульною
стала практика збільшення відробіткових повинностей
під час весняно�літніх робіт. Так, селяни Іваничів були
обурені тим, що у жнива мусили в понеділок і в п’ятни�
цю давати на фільваркові роботи по два женці від сім’ї79 .
Відробіткова рента доповнювалась натуральною
(«дань», «податки», «подать») та грошовою («чинши»,
«плати»). Різко зростав обсяг повинностей при запро�
вадженні орендних відносин, особливо при передачі
маєтків у суборенду. Актові матеріали засвідчують та�
кож грабіжницькі дії орендарів під час румацій – термі�
ну, відведеного на вивезення майна після припинення
орендних відносин чи застави80 . Посилення феодаль�
ної залежності супроводжувалось абсолютним і віднос�
ним зубожінням усіх без винятку категорій селян. Фео�
дальна система Речі Посполитої з її ігноруванням пол�
ітичних, соціально�економічних прав селян як окремої
верстви, землевласницькими прерогативами на роз�
порядження їхньою працею, життям, передачею і
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навіть продажем іншим шляхтичам підштовхувала їх до
боротьби. Поряд із втечами в інші маєтки, що складали
25 відсотків протестних дій81 , відмовою від сплати не�
посильних податків, селяни нападали на феодалів,
підпалювали їхні маєтки, захоплювали панську землю,
хліб, худобу, вирубували ліси, викошували луки82 . Особ�
ливого розмаху набув антифеодальний рух під час по�
встань 1637�1638 рр.83  А на початку 40�х років селянсь�
ка боротьба на Волині стала настільки загрозливою, що
король був змушений звертатися із спеціальним універ�
салом про необхідність розгрому повстанців у Луцько�
му повіті84 . Напади на шляхту, яка намагалася зупинити
переселення, вчинили селяни Поташні (жовтень 1647
р.), Сарн (лютий 1648 р.) та інших сіл Луцького повіту85 .
Хлібороби с. Жолобова Кременецького повіту захопи�
ли землі шляхтича, виорали поля, скосили луки, поділи�
ли скошене сіно між собою86 . Жителі с. Покощів Луць�
кого повіту на початку 1648 р. вирубали більше ста возів
лісу, побивши при цьому шляхтича, який намагався чи�
нити опір87 . Збройні виступи у 1647 р. відбулися в Плос�
кому, Печихвостах, Милятині та інших селах Волині88 .
Напередодні Української національної революції во�
линські селяни, як і все селянство Речі Посполитої з її
типовими для феодальної Європи соціально�економі�
чними порядками не вважалося окремим станом із
притаманними йому правами та потребами, а тому не
відносилося до тодішнього поспільства. Тим часом,
прагнення селян «бути вільними», «козаками», «не пла2
тити податки», «не віддавати послушенства панам»
свідчать про визрівання соціально�економічного укла�
ду, втілення якого привело б до запровадження нового
ладу, що мав би опору в особисто вільних селян. Вони
не мирилися із таким становищем і боролися за втілен�
ня споконвічних мрій бути вільними власниками зе�
мельних наділів, звільнення від послушенства шляхті та
феодальних повинностей. Поодинокі випадки захоп�
лення волинянами шляхетських угідь могли виражати
селянський протест проти феодальної земельної влас�
ності. Визріванню в їхній свідомості соціально�еконо�
мічних ідеалів опосередковано сприяли організовані
переселенські рухи з Волині на схід України. Як відомо,
їх організатори, передусім агенти�вербівники від кн.
Вишневецьких, Острозьких, вдавалися до агітації під
гаслами надання переселенцям таких земельних діля�
нок, які вони будуть у змозі обробити, звільнення від
повинностей упродовж господарської діяльності пер�
шого переселенського покоління. Це свідчило про об�
ізнаність панівної верстви з селянськими соціально�
економічними вимогами і тими мріями, що могли зірва�
ти їх із обжитих місць і змусити переселитись за триде�
в?ять земель, сподіваючись там втілити свій ідеал. По�
чинаючи з другої половини ХVІ ст. до 1648 р., усвідом�
лення селянами своїх потреб підкріплювалось їхніми
активними діями проти феодально�кріпосницької
дійсності та були фактично легалізовані програмою пе�
реселенського руху в межах Речі Посполитої. А в 30�
40�х рр. ХVІІ ст., коли феодально�фільваркова система
вже остаточно вичерпувала себе і почала гальмувати
розвиток сільськогосподарського виробництва і про�
мислів, реалізація такої програми стала вже економіч�
но необхідною та привела б до запровадження нових
суспільних відносин, що мали б підтримку переважної
більшості жителів воєводства й України89 . Однак фео�
дально�кріпосницька система Речі Посполитої була
неподатливою для самореформування. Тому не виста�
чало лише іскри, щоб полум?я масової селянської бо�
ротьби запалахкотіло на теренах Волині.

Накопичувалися протестні настрої серед міщан�ук�
раїнців, невдоволених шляхетськими привілеями і кон�
тролем за міським життям, своїм місцем у політичній
системі і самоврядуванні. Не маючи свого представ�
ництва у керівних органах держави і воєводства, во�
линські міщани тривалий час мусили задовольнятися

правом законодавчої ініціативи шляхетству й куцими
міськими свободами, обмеженими згадуваними вище
особливостями становища міст. У зв?язку з тим, що
більшість волинських містечок перебували в магнатсь�
ких землеволодіннях, вони обтяжувались різноманіт�
ними повинностями на користь феодалів. Так, Старо�
костянтинівський інвентар 1636 р. зафіксував обов’яз�
кову плату за земельну ділянку під забудову, чинш, об�
рок, підводну повинність. А міщани�хлібороби, залеж�
но від розмірів земельних наділів, відбували 1�4 дні пан�
щини на тиждень90 . Жителі міст страждали від здачі міст
в оренду, заставу, збройних нападів сусідньої шляхти,
безчинств жовнірів, невпорядкованості системи
міського самоврядування. Так, міщани Старокостянти�
нова двічі (у 1638 і 1646 рр.) зобов’язували послів до�
биватись виведення з міста жовнірської залоги,
звільнення від обтяжливих податків, надання міської
конституції91 . На початку 1648 р. міщани Гощі скаржи�
лись на хоругву поручника О.�Л. Незабитовського за са�
мовільні стаційні побори92 . Раніше вони зазнали збитків
від наїзду братів Немиричів93 . Жителі Борового і Андрі�
єво були невдоволені діями орендаря В. Беньовсько�
го, який збільшив розмір повинностей, грабував, ув’�
язнював, мордував ленвойта, бурмістрів, ліквідував
міські свободи94 . Подібних знущань зазнавали міщани
Вижви95 . Посилювалося невдоволення обмеженням
доступу для міщан�українців у міські органи, витіснен�
ням поляками української мови з діловодства, бруталь�
ним насаджуванням католицтва, засиллям єврейських
громад. Конфлікти у міському середовищі загострюва�
лися через безчинства патриціату, що вдавалася до
надмірних поборів, фінансових маніпуляцій, національ�
них і релігійних утисків96 . Ці обставини сприяли бурхли�
вому розвитку національної свідомості, пронизаної ду�
хом непримиренності до польської державної систе�
ми, бажанням добитися національної і соціальної сво�
боди. У час, коли поневолювачі поставили Україну пе�
ред дилемою: бути чи не бути, волинське міщанство
виявилося підготовленим до жертовної боротьби за
українське відродження, поєднання в ній соціального,
національного, духовно�релігійного аспектів.

Поглиблювалися негативні тенденції в економіці Во�
лині, зв’язані, передусім, із граничною концентрацією
земельної власності, домінуванням сільськогоспо�
дарського виробництва, незацікавленістю основного
виробника у результатах своєї праці в умовах фільварко�
во�панщинної системи господарювання. У сільськогос�
подарських маєтках приватної магнатської (шляхетсь�
кої), державної (королівщини), духовної (церковно�мо�
настирської) власності було зосереджено близько трьох
четвертин усього волинського населення. При цьому у
приватновласницьких володіннях проживало близько 91
відсотка, державних – понад 5 відсотків, духовних –
близько 4 відсотків хліборобів. Найбільшою була питома
вага приватних землеволодінь у Луцькому та Кременець�
кому повітах (приблизно 94 % всіх угідь), дещо менш ва�
гомою – у Володимирському повіті (понад 70 %). Частка
державних земель у Луцькому, Кременецькому, Воло�
димирському повітах становила відповідно 6, 1.59, 21
відсоток угідь. Церковні землеволодіння скупчувалися в
основному у Володимирському (понад 8 %) і Луцькому
(близько 5 %) повітах, а на Кременеччині їх розміри були
незначними (0,14 % земельних угідь)97 . Концентрація
земельної власності призвела до того, що 860 родин
маєтково�володільчої шляхти (дідичів і посесорів) воло�
діли усім окультуреним земельним фондом краю. У Во�
лодимирському повіті було 178, Луцькому – 486, Креме�
нецькому – 196 землевласників. 42 шляхетські родини
мали маєтки у двох, 4 – у трьох повітах воєводства. Ще
47 шляхтичів вважалися дідичами в одних маєтках і по�
сесорами в інших98 . Як уже підкреслювалося, левова ча�
стка приватних землеволодінь належала магнатам. Ве�
личезні розміри землеволодінь змушували цю земель�
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ну олігархію ділити їх на дві частини: замкову і шляхетсь�
ку. Перша контролювалася магнатськими адміністрація�
ми, що формувалися з представників біднішої шляхти.
Друга, передана шляхті за службу (передусім військову),
управлялась безпосередньо шляхетськими родинами.
Напередодні Національної революції у 152 замкових
селах Волині функціонувало 67 фільварків. М. Крикун з?я�
сував, що у 2260 селах воєводства, крім того, знаходи�
лись 1553 шляхетські фільваркові господарства. Зокре�
ма у 296 селах, що належали кільком володільцям, фун�
кціонувало 592 фільварки, у 241 фільварку господарю�
вали власники окремих сіл; 153 господарства розміщу�
вались у межах двох, а 567 – трьох і більше сіл. Дослідник
виявив, що 183 волинські шляхтичі�володільці окремих
сіл мали фільварки ще й у частинах інших сіл, окремі з
яких знаходились в інших повітах воєводства99 . Розпов�
сюджувалися орендні і суборендні відносини. В оренду,
посесію, заставу здавалися маєтки, цілі волості і навіть
селяни разом з їх повинностями. Так, кн. Я. Замойський
у 1643 р. здав у посесію Л. Богдашевському Рівненсь�
кий “ключ”, а той передав містечко з навколишніми се�
лами в оренду шляхтичам Яневським100 . Активне запро�
вадження оренди і “держання” в державних землеволо�
діннях привело до того, що в середині XVII ст. усі землі
королівщини на Волині були передані посесійним воло�
дільцям101 .

Як уже підкреслювалося, розвиток фільварково�
панщинної системи супроводжувався обезземелен�
ням селян, різким збільшенням відробіткових норм,
занепадом селянських господарств. Непропорційне
зростання панщини відносно розмірів оброблюваних
площ не призводив до інтенсифікації фільваркового
виробництва, зростання врожайності чи валового про�
дукту шляхетських господарств. У краї не було проявів
екстенсивного розвитку, що привів би до появи знач�
ної площі нових окультурених угідь. Посилення експлу�
атації не було зв’язане з недостатністю робочої сили.
Адже демографічні дані свідчать про поетапне
збільшення кількості сільських мешканців, незважаю�
чи на їхню активну участь у заселенні східноукраїнсько�
го регіону. Отже, збільшення панщини викликалось па�
дінням продуктивності праці і було пропорційним цьо�
му падінню. У виробничих відносинах утворилося ан�
тиекономічне коло, вирватися з якого було можливо
тільки завдяки переходу до нової системи взаємин,
побудованої на найманій праці. У Центральній і Східній
Україні, де впродовж 30�40�х рр. ХVІІ ст. процес ста�
новлення фільваркової системи лише вступав у завер�
шальну фазу102 , конфлікт між продуктивними силами і
виробничими відносинами не мав таких виразних оз�
нак, як на Волині. Участь волинян у колонізації східної
України лише частково і тимчасово знімала напругу се�
ред населення густонаселеного краю з його давно
окультуреними землями, відсутністю видимої земель�
ної перспективи і численним гуртом пануючої верстви.

Односторонній, споживчий характер фільварко�
вої системи гальмував розвиток торгівлі і ремесел103 .
Включення великих землевласників у сферу товар�
но�грошових відносин, витіснення ними із торгівлі
зерном нешляхетських конкурентів, відсутність при�
пливу коштів із торговельних прибутків на безпосе�
редній розвиток виробництва поглиблювали кризу
усієї тодішньої економіки краю. Основними постав�
никами зернової товарної продукції були кілька де�
сятків магнатських родин, які “працювали” виключно
на зовнішній ринок. Становище дрібних фільварко�
вих господарств не давало їм можливості вийти за
рамки натурального виробництва. Це гальмувало
розвиток внутрішнього ринку. Орендарі, які мали б
працювати на ринок для виконання своїх орендних
зобов’язань, експортувати продукцію не могли, а
через слабкість внутрішнього ринку, пов?язану з об�
меженим попитом на сільськогосподарську продук�

цію, перебували у надзвичайно скрутному стано�
вищі104 . Тодішнє шляхетське законодавство та існу�
ючі цехові правила обмежували доступ міщан до
міських занять, відволікали на виконання різних фео�
дальних повинностей105 . Вже згадувалося, що на роз�
виток міст негативно впливала залежність переваж�
ної більшості з них від феодалів, здача в оренду, зас�
таву, напади феодалів, жовнірів тощо. Хоча кількість
міст і містечок Волині упродовж першої половини ХVІІ
ст. майже подвоїлась (з 68 до 115)106 , але існуючі пе�
репони перешкоджали перетворенню більшості з
них у впливові центри ремесла і торгівлі. Частина во�
линських містечок тривалий час залишалася оборон�
ними форпостами Речі Посполитої, що формувало
споживчий характер їх життя. Цю особливість яскра�
во ілюструють інвентарі Старокостянтинова (1621,
1636, 1644 рр.) та інструкція міських жителів шля�
хетським послам (1638 р.)107 . Згідно з інвентарем
1636 р. та згаданою інструкцією більшість старокос�
тянтинівських міщан були зв’язані з хліборобством,
серед них виділялася лише одна реміснича група –
різники108 . Однак інвентар 1644 р. вже засвідчив про
розрив жителів міста з сільським господарством та
про розвиток фортифікаційної справи, мулярства,
зброярства, будівельних промислів109 . У 40�х рр.
відбувалося певне пожвавлення виробництва у во�
линських містах. Археологічні дослідження матері�
альної культури в Луцьку, Острозі, Степані, Межири�
чах, Доброгобужі та інших містах краю свідчать про
розвиток гончарського, ковальського, ювелірного
ремесел, будівельної та фортифікаційної справи110 .

З Луцька, Володимира, Торчина вивозився хліб у
Київ, Канів, Черкаси та інші міста України й за її межі111 .
Волинь стала одним із поставників зерна, лісу і пота�
шу на західний ринок. Частина північно�західного ек�
спорту реалізовувалась через Володимир, а Устилуг
(пристань на Західному Бузі) став великою торговою
базою112 . Луцькі купці торгували також хутрами, залі�
зними виробами, полотном. Пожвавлювався грошо�
вий обіг з Поділлям, Київщиною, Переяславщиною,
Чернігівщиною113 . Волинський поташ використову�
вався у скляному, селітряному, пороховому вироб�
ництві України і Заходу. У краї функціонувало 45 ру�
день (залізоробних промислів), що базувались як на
кріпацькій, так і на найманій робочій силі. Один такий
промисел виробляв у середньому близько 500 пудів
заліза в рік114 . Таким чином, прориваючись через
перешкоди на ремісничу і торговельну діяльність,
консерватизм цехових порядків, слабкість внутріш�
нього ринку, політичну та юридичну безправність
міщанства, міське життя пульсувало. Однак існуюча
політична, економічна, правова система Речі Поспо�
литої деформувала міський розвиток, постійно
підживлюючи невдоволення основної маси міщан
Волині. Серед гами суперечностей особливу небез�
пеку несло цілеспрямоване політичне намагання
польської влади упослідити українців, що поєднува�
лось із засиллям у містах поляків, євреїв та представ�
ників інших національностей. Тому важко не погоди�
тись із висновком В. Степанкова, що “за обставин,
коли нація вступала в епоху розвитку буржуазних
відносин (початкові форми мануфактурного вироб2
ництва зароджувалися у багатьох промислах, в яких
центральну роль відігравало місто), ця політика таїла
загрозу усунення українців від магістрального посту2
пу цивілізації, їх замикання у сфері середньовічного
села, а відтак перетворення в селянську націю”115 .

Завершуючи аналіз передумов Української націо�
нальної революції на Волині, змушений констатувати, що
конкретно�історичні реалії не вписувалися в історіог�
рафічні концепції про причини цього багатоформатно�
го явища як результату надзвичайного національного
гноблення, а ще менше – в міфілогію так званого “золо�
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того віку” Речі Посполитої. Спроба сумлінного і обереж�
ного оперування історичними фактами показала, що
саме багатоманітність реалій і багатовекторність впливів,
що визначили розвиток України у складі Речі Посполи�
тої, привели до цього історичного феномена – однієї з
перших національних революцій світової історії. При�
наймні з?ясування реального тла на Волині 1659�1648
рр. вимагало вдумливого підходу до узагальнюючих вис�
новків А.�Д. Тойнбі про те, що надзвичайно жорстокий
зовнішній тиск ніде і ніколи (або майже ніколи) не спону�
кав творче цивілізаційне начало116 . Зовнішній імперсь�
кий тиск лише тоді знаходив позитивний відгук і стиму�
лював розвиток прогресивних національних тенденцій,
коли він був сильний, помірний, але не жорстокий, звіря�
чий. Насамкінець спробую в консолідованому вигляді
викласти низку конфліктів і суперечностей, що вилились
у комплексну кризу політичної, соціально�економічної,
духовної системи Речі Посполитої та породили Украї�
нську національну революцію середини ХVІІ ст.:

1. Фундаментальні суперечності, закладені Люблі�
нською унією в основи польсько�литовських і українсь�
ких міжнаціональних взаємин, що не враховували пито�
мої ваги української нації у новоствореній Речі Поспо�
литій та динаміки зростання її ролі в післяунійний період.

2. Наростаюча невідповідність між умовами Люб�
лінської унії, що лягли в легальну основу інкорпорації
українських земель та конституційних порядків Речі
Посполитої, і реальною політикою польсько�литовсь�
кої влади, що упродовж 1569�1648 рр. невпинно пе�
ретворювалась у типову імперську, цинічно топтала
проголошені і законодавчо закріплені національно�
культурні і релігійні права української нації.

3. Неспроможність державної системи Речі По�
сполитої шляхом реформ розв?язати вузол супереч�
ностей між реальною, безперервно зростаючою
роллю української нації у військово�політичній, еко�
номічній, фінансовій сферах польсько�литовської
держави та її третьорядним місцем поневоленої ко�
лоніальної нації, відведеним польськими імперськи�
ми силами 20�40�х рр. ХVІІ ст.

4. Абсолютне розходження між задекларованою
офіційною доктриною релігійної толерантності і практич�
ною політикою Польщі як держави – католицького хрес�
тоносця на приєднаних землях, з одного боку, та
польською навіженою політикою покатоличення ук�
раїнців і давньою православною традицією української
нації, що переростали у конфлікт західної і східної пізньо�
середньовічних європейських цивілізацій – з другого.

5. Нагромаджувані недоліки системи управління і
самоврядування, пов“язані з невпорядкованістю
владних функцій, відсутністю чіткого і зрозумілого
поділу влади на місцях, єдиних стандартів міського
самоврядування, залежністю більшості міст від зем�
левласників, розбіжністю між задекларованими пра�
вами українців на місцеву владу і політикою польсько�
го тотального наступу на владні інституції в Україні.

6. Наростання гострого конфлікту між феодально�
кріпосницькими відносинами, що у 30�40�х рр. ХVІІ ст.
вже перетворилися на гальмо економічного розвитку
України, але вперто захищалися офіційними держав�
ними чинниками Речі Посполитої і суспільними соц�
іально�економічними потребами, що штовхали до
запровадження нових відносин, побудованих на еко�
номічній та особистій свободі у час, коли приклади
переваг нових економічних взаємин на освоюваних
просторах сходу України вже були очевидні.

7. Суперечності в середині пануючої верстви у
зв?язку з високим ступенем концентрації земельної
власності магнатерією, що призводила до зубожіння
більшості українських шляхетських родин та конфлік�
ту обезземеленого, зубожілого, юридично безправ�
ного, жорстоко експлуатованого, закріпаченого ук�
раїнського селянства з маєтковою шляхтою, що пе�

реростали у протистояння переважної більшості на�
селення краю шляхетській меншості.

Накопичення політичних, національних, духов�
них, соціальних суперечностей, що вимагали не�
відкладних радикальних змін в усіх без винятку сфе�
рах українського національного життя, та немож�
ливість їх вирішення у межах системи польсько�ли�
товської держави прискорювали формування націо�
нальної свідомості на рівні тодішніх суспільних потреб,
увиразнювали національний, релігійний, соціальний
напрямок невдоволення українців, які перепліталися і
склали основу загальнонаціонального протесту про�
ти панування Речі Посполитої в Україні. Результати
аналізу джерел 40�х рр. солідаризуються з висновком
І. Франка про те, що можна “як собі хто хоче дивитися
на найближчі причини вибуху Хмельницького і самого
Хмельницького, та … коли б не був повстав Хмель2
ницький, рік чи кілька літ пізніше була б вибухнула по2
жежа за якоїсь іншої причини, а хто знає чи й без воє2
нної пожежі Польща не була би ще швидше пропала
від внутрішньої гнилизни, що точила її...”117
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