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A Brief Introduction
from the Editor and Publisher

The text of Wiktor Sukiennicki delivered and published in emigration went almost unnoticed in Poland, not to mention the other
countries of the former great Polish–Lithuanian Commonwealth
(literally “Republic of Both Nations”). A great pity, as the work explains the quintessence of their shared heritage. It demonstrates
how groundless and mindless disputes about heritage often are,
here continuing between the nations of the former Commonwealth. Controversies persisted about what is Polish, what Lithuanian, what Ukrainian, and what Belarusian.
The text will make contemporary Poles realise that neither they
nor their State, reborn after 1918, were, and therefore are, the only
heirs to the great bygone Commonwealth. It will make them realise
that the inheritance belongs equally to contemporary Ukrainians,
Lithuanians, and Belarusians, who also have the right to the inheritance left by the great, bygone, multinational, and multicultural
state to the same extent as Poles do. The identical right to cultural and any other heritage shared at least until 1795, and probably
even until 1863. It is a fact that not all the nations of the former
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Commonwealth regained independence in 1918, as Ukraine and
Belarus only did in 1991. Another difference is the approach to this
shared heritage. It is different in Lithuania, different in Ukraine,
and different yet again in Belarus. No one has the duty to accept the
inheritance or admit to such heritage. Yet everyone has the right.
Sukiennicki’s text should make Lithuanians, Belarusians, and
Ukrainians realise that what was “Polish” before 1795 (if not before
1863) does not have to mean “alien” to them, as it can mean familiar and one’s own.
A Pole, a Lithuanian, a Ruthenian (i.e. Ukrainian, Belarusian) were
equally, to use the neologism, “Rzeczpospolitaks”: literally “Commonwealthers”, residents of the Commonwealth. Every noble,
whether “gente Ruthenus”, “gente Lithuanus” or “gente Polonus”
(the last sometimes being known as the subject of the Crown Men
(“koroniarz”) was a citizen of the same political nation. Only that
such a name as “Rzeczpospolitak” never developed. Therefore
a “Pole” at one time meant one born in the land of the Crown, and
at another time – an inhabitant of the Commonwealth, whatever their place of birth, native tongue, and religion professed. Thus
Poland had no counterpart to the notion of a “Briton”, to which
“Rzeczpospolitak” corresponds. A “Pole” once corresponded to
a “Briton” and at another time to an “English” person. Whatever
is English is at the same time British. Not everything that is British
is at the same time English. British may equally well be Scottish or
Welsh. In the case of “Polish” and “Poland”, the names have never
ordered that so precisely and unambiguously.
Hence the disputes are based on misunderstandings. These are
disputes that, once you have realised their essence, lose any sense
and meaning. Disputes about whether something or someone is
Lithuanian, Polish, or Ruthenian (Ukrainian, Belarusian) in reference to people living and goods developed before 1795 (or perhaps,
as has been mentioned, before 1863), make no sense.
When all people living in the territory of the bygone Commonwealth, whose existence was terminated in 1795 and that was never
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reborn as such and eventually came back as a number of independent states (also independent from one another), realise the simple
and in fact obvious truths that Sukiennicki recalls, we will find
things easier. For then we shall see that most of our disputes about
the past and about heritage make no sense. Then we shall also understand that today that shared heritage of ours is something that
we must cherish, and cherish together.
Jan Widacki

Wiktor Sukiennicki

Political consequences of a semantic mistake

Words, and names in particular, have great importance in human
life and in all studies connected with it; some of them have the peculiar quality of provoking in human beings strong, positive or negative feelings which later determine their behavior. Thus the social
and political sciences in general, and jurisprudence in particular,
attach considerable importance to words and try to determine their
very exact meaning by coining definitions. However, in many cases, the meaning of a word has not remained the same throughout
the ages. The same verbal term often had quite a different meaning
for different generations.
The object of the following remarks is the word “Poland” and its
derivatives, “the Poles,” “Polish,” etc., when these words had been
coined and what their meanings were in different historical epochs.
The fact that we are celebrating the Polish Millennium presupposes that these words must be at least a thousand years old. This is
quite possible, although we have no contemporary written sources
in which these words were used. The Jewish tradesman, Ibrahim ibn
Jacub, who in 966 journeyed from Arabic Spain to Eastern Europe,
mentioned in his notes the contemporary Polish Prince Mieszko, who was baptized at that time. Ibn Jacub called him, however,
“the King of the North.”1 A few decades later, Mieszko’s son and
1

Monumenta Poloniae Historicae, New Series, Vol. I, Cracow, 1946, p. 48.
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successor, Bolesław was called in Life and Passion of Saint Wojciech
(Adalbert) the “Dux Polonorum.”2 At the same time the old Kievan
chronicler, Nestor, wrote about the “Lakhy.”3 Then, after another
century, the Arabic geographer, Al Idrisi Abu Abdallakh Mohammed el Sherif, prepared for the Sicilian King Roger II a silver map
of the Earth. On the basis of earlier sources, he described the separate countries and mentioned Bulunia-Polonia in Eastern Europe.4
At the same time, the oldest known chronicler writing on the spot,
the so-called Gallus-Anonymous (1113–1116), stated categorically: “...Polonia ... pars est Sclavoniae...”
Thus, there is no doubt that in the oldest sources the word “Polish” was used in a political sense: the Dux or Rex Polonorum. For
Gallus, Polonia (Poland) was the state of Bolestaw Krzywousty
(Bolesław the Wrymouth) at whose court he had written his
chronicle. The borders of this state did not correspond exactly with
those at the time of Wrymouth’s predecessors. In ill cases Poland,
the Polish State of the Piasts, included several provinces populated
by an akin population speaking a more or less similar language, although, quite likely, in somewhat different dialects. Since Latin was
the official language of the whole of medieval Europe, the problem
of a native Polish language had no great importance. It is quite possible that some of the inhabitants of Wrymouth’s (or Mieszko’s, or
Chrobry’s) “Poland” did not use this language in their homes, while
it was spoken by some people outside “Poland.”
Things became even more complicated in the period of the
division of the Piasts’ State among the Wrymouth’s descendants.
2
3

4

Ibidem, p. 179.
Over a thousand years ago there were two separate but related tribes of Lekhits-Lakhs (Popiel) and Polans-Poles (Piast), according to Mikołaj Rudnicki’s article “O przedpiastowski ośrodek Państwa Polskiego” (On the Pre-Piast Nucleus of
the Polish State) in Przegląd Zachodni (Western Review), Poznań, No. 9/10, 1953,
pp. 31–56.
Tadeusz Lewicki, Polska i kraje sąsiednie w świetle „Ksiegi Rogera”, geografa arabskiego z XII w. Al. Idrisiego (Poland and the Neighboring Countries As Presented in
Roger’s Book By An Arabic Geographer of the Twelfth Century, Al. Idris). Cracow,
1945.
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Did a “Poland” still exist, while divided among several princes, with
their only nominal subordination to the holder of Cracow?
At that time, at least two “Polands” made their appearance:
Maior (ca. 1250) and Minor (ca. 1350), Great and Little Poland.
Until today there is no general agreement on the origins and the exact meaning of these still commonly used names Wielkopolska and
Małopolska.5 The Polish case differs from other similar phenomena:
as for example Little and Great Grecia or Russia. Unlike the Greek
and Russian cases, “Little” Poland was much larger than the “Great”
one, and the latter, and not the former, was the cradle of the Polish
(Piast) State, while the capital city of Cracow was located in Little
Poland. It is possible that the name of “Great Poland” was used in
order to satisfy the ambitions of the northwestern Piast princes who
considered their provinces to be the best and genuinely Polish and
daydreamed about the reconstitution of the Polish Crown, symbol of the unity and sovereignty of the Polish State. Whereas most
of Wrymouth’s predecessors had been ceremoniously crowned in
Gniezno as Polish Kings, with the more or less explicit assent of
the Pope and German Emperor, his descendants did not succeed in
doing so, and, when in 1297 the Great-Polish Prince Przemysław II
was crowned, his kingdom was of very short duration.
The thirteenth century was very eventful for Poland. Its Eastern
provinces were ravaged by the incursions of heathens of whom the
Tartars were the most formidable; on a few occasions they penetrated in the south as far as Cracow and Silesia, marking their
paths with blood and conflagration. While bitterly opposing the
incursions from the East, Polish Piast princes considered themselves members of the Western Christian Community and left
their western frontier open to the peaceful penetration not only
of all Christians but also of Jews who, at that time, were severely
5

Gerard Labuda, „W sprawie pochodzenia nazw Wielkopolska i Małopolska” (On
the Origin of the Names Great-Poland and Little-Poland) in Przegląd Zachodni
(Western Review), No. 5/6, 1954, pp. 112–19.
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persecuted in many Western countries. Western colonists, mostly
Germans, repopulated these Polish towns whose population had
been decimated by the Tartars. What is more, in 1226, the northeastern Piast prince, Konrad Mazowiecki, formally invited the German order of the Teutonic Knights to settle in his provinces and to
form a rampart against the northeastern heathen invasions. This
was the origin of modern Prussia; the name of a completely exterminated heathen tribe was adopted by the conquerors.
Several of the Piasts were married to German princesses; they
did not oppose the impact from the West and, in fact, the Germanization of their courts and towns. However, their feelings were not
shared by many of the native population. In the thirteenth century the first evidence of Polish national sentiment made its appearance. The old established native town population in Cracow, for
example, began to consider the new colonists, who used in their
homes a different language and were attached to different customs,
as strangers. The former definition of the Poles as the subjects of
the Reges or Duces Polonorum, the Piasts, became inadequate and
needed revision.
This new national sentiment was particularly strong in Little Poland, and it was skillfully exploited by an originally rather humble
Piast-prince, Władyslaw Łokietek. At the height of an adventuresome life, he managed to unite most of the former Piast provinces
and in 1320 was ceremoniously crowned in Cracow as the Polish
King, the King of totius Poloniae, of all the “Polands,” or at least
both Little and Great Poland. His son and successor, Casimir, not
only preserved his father’s work but, according to a popular saying,
“got a Poland of timber and left it of stone.” Of all Polish kings he
alone was called by posterity “The Great.” He was not too “nationalistic” and favored Western immigration, both German and Jewish.
Thus, the former definition of Poles was somewhat restored; all his
subjects were considered Poles, who professed loyalty to the King
and the “Crown.” Although the complete and ultimate unification
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of their language, creed, and customs was not considered important, it, nevertheless, made some obvious progress with the lapse
of time.
Since Casimir the Great had no legitimate children, the Piast
Dynasty died out and the Polish Crown passed over to foreigners;
first to the Hungarian King Louis, a scion of the French-Hungarian
family of Anjou and son of Casimir’s sister; then to his daughter
Jadwiga, and after her death to her husband, the Lithuanian Grand
Duke, Jagiełło, and his descendants by his fourth wife, a humble
Ruthenian (Belorussian) princess, Sońka (Sophie) Holszańska. For
almost two centuries (1386–1572), and these were the apogee of its
grandeur, Poland was ruled by “foreigners” with no drop of “national” Polish blood in their veins. The same was true for most subsequent Polish kings. The trace of Jagiellonian blood in their veins
was an important part of their success in the free elections for the
Polish throne, or, rather, to the granting of the Crown of the Polish
Republic which had a popularly elected president for life, named
the King.
Since Jagiełło and his descendants were the legitimate sovereigns of the Grand Duchy of Lithuania, a dynastic union existed
during their lifetime between the two formally separate states: Poland and Lithuania; the Polish Republic (Crown) and the Lithuanian Grand Duchy. Citizens of the former were considered “Poles”
and the subjects of the latter—”Lithuanians,” with no regard to
the language they spoke in their homes, the churches in which
they worshipped, or the customs they were attached to. However,
there is no doubt that the two centuries of union contributed to
the mutual assimilation and the elimination of differences which
were originally quite visible. The official language in Poland was
still Latin, in the Grand Duchy a kind of Old Slavic from which the
contemporary Belorussian originated. The predominant religion in
Poland was Roman-Catholic; in the Grand Duchy there were many
Greek-Orthodox. A large part of the population of Poland (about
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10 per cent of the total) had rather far-reaching political rights: immunity to arbitrary arrests, the “free election” of the Kings, etc.,
while all “Lithuanians” were simply subjects of their Dukes with no
political rights at all.
In the middle of the fifteenth century the legal representatives of
the town and country population of Prussia, a de facto independent
state on the southern shores of the Baltic, between the Vistula and
Niemen Rivers, which for over two centuries was ruled by Teutonic
Knights, requested the Polish King to include them under the Polish Crown. After some negotiations, this request was granted and,
in 1454, Prussia was formally incorporated into Poland, and its
inhabitants became legally Poles. This by no means directly influenced the customs and ways of life of its mixed population: full autonomy in all domestic matters was granted them and the German
language was not only tolerated in the private life of the strongly
Germanized town-population but continued to be the official language in Prussia. The constitutionally unusual act of 1454 is still
an object of discussion and controversy among lawyers, historians
and political scientists.6 Subsequently, after a war with the opposing
Teutonic Knights, a midway solution was reached: according to the
Treaty of Toruń in 1467, only the western part of Prussia continued
to be incorporated in the Polish Crown under the above described
conditions, while eastern Prussia became a Polish fief ruled by the
reorganized Knights, who in 1525 became Protestants.
The Protestant Movement and its various branches (Hus, Luther, Calvin) had great success both in the Crown and the Grand
Duchy in the 16th century, and contributed to the further differentiation among both the Poles and the Lithuanians. The last Jagiellonians took a rather neutral attitude towards the Protestant Move6

Marian Biskup, “Do genezy inkorporacji Prus” (A Contribution to the Question of
the Origin of Prussia’s Incorporation) and Wojciech Hejnosz, “Prawnopaństwowy
stosunek Prus do Korony w świetle aktu inkorporacyjnego z r. 1454” (Legal Relations Between Prussia and the Crown According to the Incorporation Act of 1454)
in Przegląd Zachodni (Western Review), No. 7/8, 1954, pp. 293–306 and 307–330.
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ment (“I am not the sovereign of your consciences,” said Zygmunt
August), while, on the other hand, they did their best to complete
and strengthen the structure of their state. In 1526 Jagiełło’s grandson, Zygmunt the Old, incorporated the Warsaw region (Masovia),
after the local branch of the Piast princes died out. Thus, of the old
Piast heritage, only the Silesia divisions continued to be outside the
Crown and under the rule of local Piast princes who became more
and more Germanized. Zygmunt’s son, the half-Italian Zygmunt
August, was legally childless. When, in 1561, the northern neighbors of East Prussia and their fellow German knights, the Sword
Bearers, decided to follow the Prussian example, and the Archbishop of Riga also sought the protection of the Polish King, Zygmunt
August’s domains became the largest in Europe. To preserve their
unity after the Jagiellonian Dynasty died out, was not an easy task
since their inhabitants had different languages, creeds and customs.
Could people, who had in common only allegiance to their sovereign, the Polish Crown, and adherence to its liberal institutions,
be called by a single name, the “Poles”? This name, on the other
hand, was more and more used in a much narrower sense; it designated people who spoke a particular language and considered it
their mother-tongue.
The Reformation movement throughout Europe contributed
to the superceding of the hitherto universal Latin by vernacular
languages. This was also the case of the Jagiellonian States where
the Protestants began to use native languages in their propaganda against Roman Catholicism. In a few decades, along with several publications in Old-Slavic (Belorussian) and Lithuanian,
a considerable literature appeared in the Polish language; Mikołay
Rey (1505–69), born in Żórawno near Halicz but later settled in
Nagłowice near Kielce, from 1533 on published several original
works in Polish, thus proving that “the Poles are not geese and have
their own language.” He is considered the originator and founding-father of Polish literature. This Polish literary language was by
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no means known or commonly spoken by all the inhabitants of the
Jagiellonian States: “Poles, Lithuanians, Prussians, Rusaks, Mazurs,
Samogitians, Livonians, Podlasians, Volhynians, Kievans.”7 In this
context the Poles were just one of the natives of the “single Republic and common Kingdom,” but a common name for all of them
together was still lacking.
Even in Latin the choice of adequate terminology for the complicated situation in the Jagiellonian States was not easy. Most of
the writers in Poland in the fifteenth century would hardly agree
with the Italian humanist, Philip Buonacorsi, who having been expelled from Rome sought refuge in Poland. In 1490 he wrote to
the Pope that “on such an enormous territory the population and
nation (gens et natio) are one, and there are no differences in customs or languages or institutions; all are united in common accord
on all divine and human matters, as well as on law; ...it is possible
to say that this is a single home and one family, and not a nation.”8
However, Polish writers, contemporary to Buonacorsi, did not
stress the dissimilarities among the various natives of the Jagiellonian States; they were simply reluctant to accept as full-fledged
citizens, newcomers, who were not yet sufficiently assimilated. The
older terminology which did not differentiate among the residents
of the Polish State: “regnicola,” “incola regni Poloniae” was gradually
replaced by “Polonicum genus,” “gens Polonorum,” “gens et natio Polona,” which stressed more die common origin (gens & genus—from
gignere; natio from nasci) than the actual residence. This fifteenth
century “racism” was in a way a repetition of the late-thirteenth
century “nationalism” and was mainly directed against German
7

8

This enumeration of the natives of different parts of the common state was made in
Crushvitsa Talks by Jan Dymitr Solikowski, a Lwów Archbishop at the turn of the
sixteenth and seventeenth centuries, still written in Latin. Quoted by Stanisław Kot,
“Świadomość narodowa w Polsce w. XV–XVII (National Consciousness in Poland
in the Fifteenth, Sixteenth and Seventeenth Centuries), in Kwartalnik Historyczny
(Historical Quarterly), vol. 52 (1938), p. 22.
Ibidem, p. 20.
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colonists who swarmed into Polish towns. In his famous Monumentum pro Reipublicae ordinatione, written c. 1475, a Great-Polish magnate, Jan Ostroróg, eloquently pleaded against using the
German language from the main pulpits of the church. He affirmed
that “nature itself grafted eternal discord and hate between these
two languages” (Polish and German), and categorically demanded
that anybody who wishes to live in Poland should learn Polish.9
However, at the same time, German was the official language of
both Prussias, one of which was, indisputably, a part of Poland, and
people who did not know German well were not welcomed there.10
Paradoxically, there were German colonists in Cracow and other Polish towns who played a very important part in printing Polish books, at first mainly translations from Latin, and later original
Polish works, and popularizing them among the local readers. One
of them, a Cracow publisher, Jerome Wietor, in his preface to the
Polish translation of one of the works of Erasmus of Rotterdam,
wrote in 1542:
“Being an immigrant and not Polish-born (wmieszkanym a nie
urodzonym Polakiem) I cannot but be very surprised that, while
any other nation loves its own tongue, disseminates, perfects and
polishes it, the Polish Nation disdains its language and hardly
uses it (brząka), despite the fact that, as I was told, this tongue
can compete with any other with regard to its richness and beauty; as far as I can understand from occasional talks with other
people on this subject, there is no other cause for this but the
very Polish nature which is more inclined to foreign customs,
things, people, and languages than to its own.”11
Even more important than this, very elegantly served, lesson of
Polish patriotism, given to the natives by a “new Pole,” was his quite
9

10
11

Excerpts quoted by Ignacy Chrzanowski in Historia literatury niepodległej Polski
(965–1795) (History of the Literature of Independent Poland, 965–1795). London
edition, 1942, p. 31.
Kot, loc. cit., p. 23.
Chrzanowski, op. cit., p. 58.
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modern use of the word “nation” (naród). Generally, the first Polish
authors had some difficulty in finding Polish equivalents to the Latin words: gens, populus, natio, and in the writings of the fifteenth
century the word naród was used in the sense of generation or descendants.12 In one of the earlier Wietor publications of 1521 we
find the expressions: “the Polish Kingdom,” “Polish Land” (ziemie)
or “Fatherland” (ojczyzna), but not “Polish Nation” (naród).13
Wietor’s new meaning of the word naród was by no means generally adopted. The first Resolutions of the Diet, edited in Polish
instead of Latin in 1550, used the word naród in the meaning of
“origin,” “estate,” and distinguished between the “common” (prosty)
and the “noble” (szlachecki) or “knighdy (rycerski) narody. However, in connection with the Union of Lublin (1569), two decades
later, the word naród was used in the meaning of all the inhabitants (or rather natives) of a definite state territory. The Union itself
was concluded between the two narody, the Polish and Lithuanian
who were to be united perpetually in one state, the Republic or the
Commonwealth of Both Nations (Obojga Narodów). In the following centuries the latter term was the most popular one; used both
officially and in everyday life.
The inhabitants of the other autonomous provinces of the Jagiellonian States, Prussia in particular, also claimed the quality and title
of a separate naród for themselves. At the Crown Diet of 1574, the
Polish- and German-speaking deputies of Prussia officially moved
that claim, objecting through their leader Działyński that their
name, Prussians, had been omitted in the text of the King’s oath
and demanding to know who, after all, were they, Prussians, Mazurians, Poles or Ruthenians? This rhetorical question of Działyński
was answered by the quasi-unanimous shouting of the Diet deputies: Poles! Poles! The Prussian deputies’ claim was thus rejected

12
13

Kot, loc. cit., pp. 20–21.
Ibidem.
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and the Commonwealth (Rzplita) continued to be considered as
a commonwealth of two only, and no more, narody.14
During the sixteenth century the Ruthenians of the north (Belorussians) continued to be a part of the Grand Duchy of Lithuania.
They, as well as the Ruthenians of the south (Ukrainians) who at
the time of the Union of Lublin had been united with the Crown,
did not ask for the status of a separate naród. Even the most educated and intelligent in Ruthenian territories, such as Stanisław
Orzechowski, were satisfied with the formula: gente Ruthenus, natione Polonus. In the next century, there was an unsuccessful attempt to recognize the Ruthenians (Kozaks, Ukrainians) as the
co-proprietors of the Commonwealth, a third naród equal to the
original partners of the Commonwealth (Hadziacz Union of 1658).
A deal with Muscovy at Andruszowo in 1667 buried these plans of
increasing the number of the narody—Commonwealth members.
The Union of Lublin by no means completed the unification
of the Polish Crown and the Lithuanian Grand Duchy. Theirs was
a common head of the state, the president with the title of King,
elected for life viritim by all the szlachta, and several other common
institutions, but they did not form a single public entity; the two
separate states and two separate “nations” continued to exist side
by side in a “fraternal union.” Each of the two halves of this union
had its own, not very adequate, name: “Polish Crown” and “Polish naród” or the “Poles” on the one side, and the “Grand Duchy”
and “Lithuanian naród” or the “Lithuanians” on the other. A common “family” name for the two “brothers” was still lacking. While
“Poles” inhabited the Crown and “Lithuanians” the Grand Duchy,
what was the name for all inhabitants of the “Commonwealth
of Both Nations”?
It would be strange if this rather important problem were unnoticed by contemporary politicians and writers on politics. As early
14

This incident is reported by Kot, l.c., p. 23. He also mentions the advice of King Zygmunt August to Prince Albrecht of Prussia (Hohenzollern) that he become a “good
Pole”, p. 26.

22

Wiktor Sukiennicki: Political consequences of a semantic mistake

as the beginning of the sixteenth century a very interesting personality, Maciej from Miech6w, called Miechowita, Doctor of Medicine
from the University of Padua and physician at the courts of two
kings, the Polish Zygmunt and the Bohemian-Hungarian Wacław,
at the same time professor in the Faculty of Philosophy of Cracow
University and seven times its Rector, published a book which implicitly solved the problem and provided names for both the whole
Eastern European area included in the Jagiellonian States, and for
their ruling class. First published in Cracow in 1517, Miechowita’s
work Tractatus de duabus Sarmatias Asiana et Europeiana et de continentis in eis was a great success.15 Its main thesis was that the East
European ruling classes, the nobles (szlachta), despite their differences in languages, creeds and customs were descendants from one
common stock, from the ancient Sarmatians. Although historically
more than doubtful, this thesis became extremely popular among
the Polish szlachta who for several centuries were to call themselves
Sarmatians. Despite the popularity of the term, it was never officially adopted either as a general name for the post-Jagiellonian
Commonwealth or by its politically-active citizens. Neither was any
other name coined for this purpose. Gradually, for lack of anything
better, the words “Poland,” “Polish” and “the Poles” were used, although very incorrectly from the semantic and logical points of
view (pars pro toto). This was facilitated by the spread of the Polish
language throughout the whole Commonwealth.
Whereas publications in Belorussian and Lithuanian had been
but a rather passing phenomenon, the development of the Polish
language was enormous in the mid-sixteenth century. By the end of
the century it reached full maturity, perfection even, in the works
of Jan Kochanowski (1530–84) and Piotr Skarga (1536–1612).
It began to compete successfully with the hitherto dominant Latin, and finally replaced it completely as the official language of the
15

It had three original Latin editions (2nd in Vienna, 1518; 3rd in Cracow, 1521);
three Polish editions (Cracow, 1535–1545); it was translated into German (Augsburg, 1518) and Italian (Venezia, 1561).
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Crown. In the other parts of the Commonwealth the old official
languages (German in Prussia and Livonia, Old Ruthenian in the
Grand Duchy) still survived. However, with the declining use of
Latin, the proper knowledge of Polish became condito sine qua non
for anybody who wanted to take part in public life on a larger than
local scale. The classic evidence of this we find in the opinion of
Prince Janusz Radziwiłł who, being in bitter opposition against the
actual King, said in 1615 to his brother Christopher, the Deputy
Commander-in-Chief (hetman polny): “Aczem sam Litwinem się
urodził i Litwinem umrzeć mi przyjdzie, jednak idioma polskiego
zażywać w ojczyźnie naszej musiemy” (“Though, I myself have been
born a Lithuanian and will die as such, the Polish idiom must be
used in our fatherland.”)16 Radziwiłł’s example was followed and
his opinion shared by the masses of politically active citizens of
the Grand Duchy and, after several generations, Polish became the
dominant language throughout the whole Commonwealth among
the upper, politically active, classes. Even in the Greek Orthodox
Church in the Ukraine Polish was at that time voluntarily adopted; many textbooks as well as the publications of the famous Piotr
Mohyla Academy in Kiev in the seventeenth century were printed
in Polish. It was also dominant among the Academy professors and
students.
Since they spoke Polish, the natives of the Grand Duchy also
did not protest when they were called “Poles,” particularly by foreigners or when abroad—“w cudzych ziemiach bywając [Litwini]
pospolicie się Polakami zowią” (“when abroad [the Lithuanians]
usually call themselves Poles”)—wrote Andrzej Lubieniecki at the
beginning of the seventeenth century.17 However, among their fellow-citizens of the Commonwealth, they were still “Lithuanians”;
frequently scoffed at by the “genuine Poles” because of a particular
Polish accent and somewhat strange customs. Gradually, the name
16
17

Kot., l.c., p. 25.
Ibidem, p. 24.
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of the Lithuanians became, like those of Masovians, or Great- and
Little-Poles (Wielkopolanie and Małopolanie) just the geographical
indication of their origin, a particular part of the Commonwealth.
The latter, officially still “The Commonwealth of Both Nations,” was
more frequently called now the “Polish Commonwealth” and all
its citizens “Poles,” while the Poles in a narrower sense, namely the
natives of the western part of the Commonwealth, then became
known just as the “Crown-men” (koroniarze).
The centuries-long process of unification of the two parts of the
Commonwealth and of both nations was completed by the famous
Third of May Constitution, voted by the Diet and sworn to by the
King in 1791. Although subsequent events prevented full implementation of all its stipulations, its main idea was enthusiastically accepted by public opinion: that the “Commonwealth of Both
Nations” was one and indivisible. The last Polish King, Stanisław
August Poniatowski, born in Wołczyn in the Grand Duchy, was
related to a Lithuanian-Ruthenian family, the Czartoryskis, and
was a Lithuanian Stolnik. Under the pressure of the Czarina he
withdrew his support from the May Constitution. Another Lithuanian, Thaddeus Kościuszko, was then proclaimed and generally accepted as the Head of the Nation (Naczelnik Narodu). What
nation? Certainly Polish. According to contemporary meaning it
already included “both nations”: Crown-men and Lithuanians, as
well as several gentes: Ruthenian, Samogitian, Prussian, etc., as well
as Masovians, Podolians, Great- and Little-Poles, etc., etc. This idea
was explicitly expressed in several of Kościuszko’s messages which
he addressed to different sections of the Commonwealth and which
were fully accepted by the addressees.
Kościuszko’s insurrection (1794) was defeated by the Russians and the destruction of the Commonwealth was completed
by its neighbors the very next year. There was no longer a Polish
State on the map of Europe, no longer a Polish Crown or Lithuanian Grand Duchy, no Commonwealth of one or more nations.
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And what about the nations themselves? The Poles, the Lithuanians, etc.? Historically, as we know, the concept of the state and its
ruler (Dux or Rex Polonorum and the Polish Crown) had preceded the concepts of Poland and of the Poles and the most widely
accepted meaning of nation was the inhabitants or the citizens
of a country, of a state; thus, no more state, no more country,
and no more nation. All this was quite logical. The dismembering
Powers, Russia in particular, widely propagated the apocryphal
words allegedly said by Kościuszko on the Maciejowice battlefield: “Finis Poloniae”!
However, the opinion of the people was quite different. Having
become after 1795 subjects of the Czarina, of the Austrian Emperor
and of the Prussian King, they refused to turn into Russians, Austrians or Prussians. Many of them escaped from their homeland
and formed, under Bonaparte, the Polish Legions who proudly
proclaimed in the whole world’s face that “Poland is not lost as long
as we live” and declared their intention to return home with their
arms from the West and, crossing the rivers Vistula and Warta, to
become again Poles. Such a determination of the people had somewhat influenced the leaders of the European Concert too. After Napoleon’s defeat, they decided at the Congress of Vienna in 1815 to
accept formally the continued existence of the Polish Nation and
even to create a rump Polish “Kingdom” with the Russian Czar at
its head.
Once more, the people refused to accept such a solution. The
Warsaw Poles did not forget “the brothers beyond the River Bug”
and the “stolen territories” in the east where at that time Polish culture blossomed under the leadership of the University of Wilno and
the Krzemieniec Lycée. There is no doubt that during the first decades of the nineteenth century and under Czarist rule, the virtual
Polonization of the former Grand Duchy made tremendous progress, much greater than in the preceding four centuries. The greatest Polish poets and writers, Mickiewicz and Słowacki, were born
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and educated there. Without them, and many of their fellow-countrymen there would not be a modern Poland or Polish culture. And
they all had no doubt about their quality of being Poles and considered their native country as an unquestionable part of a common
whole called “Poland.”
After Alexander I’s death, the plans for a peaceful unification
of the “Stolen Territories” of the former Grand Duchy with the
Warsaw Polish “Kingdom” were ultimately abandoned. The Russo-Polish War of 1830–31 followed, accompanied by an anti-Russian insurrection in Wilno and other Lithuanian and Ruthenian
territories. Russian victory provoked the “Great” Polish emigration
to the West; a considerable part of it consisted of natives of the former Grand Duchy. Day-dreaming in Paris about his home-country, Adam Mickiewicz, a “Lithuanian” and the greatest Polish poet,
wrote his masterpiece Pan Tadeusz, invoking, “Lithuania, my Fatherland...” In his political work, the Books of the Polish Nation and
Pilgrimage, he formulated a thesis generally accepted at that time.
Brothers with a common surname, Poles, are not to quarrel because
of their different first names, Lithuanian and Mazur.
Many decades of long struggle for the independence and the
restitution of the Commonwealth followed, fully supported by the
whole of progressive Europe, Marx and Engels included. In several publications the latter explicitly pleaded for the independence
of Poland within its 1771 borders. In 1863–4 the underground National Government in Warsaw officially adopted as its triform blazon: the Polish Eagle, the Lithuanian Rider Pogoń, and the Ruthenian Saint Michael, and also launched the watchword: “Equals with
Equals, Free with the Free.” The widespread acceptance of these
ideas was proved by the fact that the Insurrection of 1863 not only
took place on the whole Russian-held territory of the former Commonwealth but also lasted the longest in Lithuania and Ruthenia
(Belorussia) and was led until the bitter end in Warsaw by Traugutt,
a Lithuanian.
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Paradoxically, even the most radical, left-wing and anti-patriotic, movement pledged itself to the unity of both parts of the former
Commonwealth: at the beginning of the twentieth century, Feliks
Dzierżyński insisted on the establishment of a Social-Democratic
Party for the entire Kingdom of Poland, and Lithuania (SDKPiL).
However, the general trend was rather towards disintegration.
The progressive democratization brought a revival of nationalist
sentiments among the masses who had not taken part in the political life of the former Commonwealth before its dismemberment.
The Polish-speaking intelligentsia also took a very active part in
the revival of the Ukrainian, Lithuanian and Belorussian national
literature and culture.
On the other hand, the nationalist Polish movement originated
at the turn of the twentieth century. Its main leader and theoretician, Roman Dmowski, in his Thoughts of a Modern Pole (1902)
opposed the “wrong path” of “Polish democracy,” a “heritage of the
political abberations of our historical development,” and preached
a “new” “positive” “patriotism” not of the Commonwealth, or of
a state in general, but of the nation (“nationalism”) which he considered as a “living social organism.” As any organism, the nation
was struggling with other nations for survival; “speaking crudely”
(trywialnie), Dmowski wrote, “a living being must eat to grow”;
“this does not mean that we must willingly absorb any elements
that we find on our way. The national organism should endeavor after only what it can assimilate and use for the increase of the shape
and strength of the common body.” In practice, the Jewish element
was considered by Dmowski particularly indigestible for the “Polish organism,” while the Slav elements most convenient for their
assimilation.
Dmowski’s “modern” philosophy of nationalism and imperialism
had gained some popularity among Poles. They came to regard as
enemies, even a prey, those of their former “brothers” of the united Commonwealth, who were unwilling to merge into the Polish
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“national organism.” The political philosophy of the brotherhood
of both (or more) nations of the former Commonwealth lost its
attraction and was replaced by a philosophy of struggle for life or
death between “national organisms”: Polish, Ukrainian, Lithuanian, Belorussian, etc. Consequently, the words Polish, Poles, and
Poland could no longer be used in the meaning of the previous
three centuries, when it meant a general surname, or family name
for all Commonwealth members. The word “Lithuanian” had also
changed its meaning: the natives of the Grand Duchy did not constitute a single “national organism” and, in the nationalist era, were
to be distributed among those of the Poles, the Lithuanians, the
Belorussians, etc.
At the time of World War I, this process of nationalist disintegration was well advanced and during the Paris Peace Conference
with its Wilsonian slogans of “national self-determination” each
of the different “national organisms” aimed at taking the shape of
a “national state.” While the Southern and Western Slavs succeeded in avoiding the political dangers of extreme disintegration by
coining new, more or less anodyne and attractive names “Yugoslavia” and “Czechoslovakia,” a similar attempt at political integration
of the territories of the former Commonwealth failed miserably.
One of the causes of this failure was a semantic one: the holding
on to the traditional centuries-old names of “Poland,” “Polish” and
“Poles.” Since, in the twentieth century these names were used by
a particular “national organism,” waging a struggle for life-or-death
against other “national organisms,” any mention of a union with the
“Polish Republic” of any ethnically non-Polish territory was considered evidence of imperialism. While Dmowski, born in Warsaw,
vehemently opposed any federalist conception of a restored Polish
Republic, both the Head of State, Piłsudski, and its Prime Minister,
Paderewski, born respectively in Lithuania (near Wilno) and in the
Ukraine, were inclined to understand the word “Polish” in its former historical meaning. On June 5, 1919, the British Prime Minis-
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ter, Lloyd George, found it opportune to rebuke Paderewski bitterly for his alleged imperialism. According to the official American
Papers,18 presenting himself as a representative of a small nation
(“You know, I belong to a small nation... who has fought all his life
for little nations”), the Prime Minister of the largest empire of the
world complained that he had “the greatest trouble in the world to
keep them (the Poles) from annexing other nations and imposing
upon other nations the very tyranny which they have themselves
endured for centuries”; “they are more imperialistic, believe me,
than either England and France, than certainly the United States.”
Paderewski protested emphatically:
“...We are not imperialists and do not want to annex any country or any people. We have never imposed upon any nation or
foreign language. We never persecuted any religion. We never
imposed upon the people different customs, and the proof of it
is this, that after 600 years of common life with primitive people
like the Lithuanians, like the Ruthenians, even like the Ukrainians, these people are still existing and even with our assistance,
with our practical help, are regaining their individual character.”
What Paderewski said was true, but it referred to the “old”
“classic” and not the “modern” Dmowskite Poles, and the latter
had a rather bad reputation among Western statemen and among
the former “fraternal nations” of the Commonwealth who, in the
twentieth century, were no less than Dmowski under the spell of
nationalism.
If our ancestors of the sixteenth and following centuries had
not made one fateful semantic mistake, if they had either adopted
Miechowita’s suggestion or coined another name, analogous to that
of Great Britain, the United States, etc., as for example the “United
States of Eastern Europe”, “East Union” or “Intermarium,” an under18

Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Paris Peace Conference 1919. vol. VI, pp. 198–99.
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standing between the British Welshman and the “Polish” Ukrainian
or Lithuanian in the twentieth century would have been as easy as
the occupation of the post of the British (not English) Prime Minister by the former and that of the Head of the “Intermarium” (not
Polish) State by the latter. However, if it had been so, the history of
Europe and of the world would have taken another course.
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Wiktor Sukiennicki (1901–83), Polish historian, lawyer, psychologist, and journalist. A graduate of law from the Stephen Báthory
University in Vilnius, he was conferred a doctoral degree at the
Sorbonne in Paris, and received his higher doctorate from his alma
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Krasnoyarsk. Liberated after the signing of the Sikorski–Mayski
Agreement, he initially worked at the Polish embassy in the USSR,
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he worked for Radio Free Europe.
In the late 1950s he moved to the United States where he began working for the Hoover Institute. Active as an academic and
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a journalist, he published in Polish and English. From the 1950s
Sukiennicki joined the circles linked to Jerzy Giedroyć’s Kultura,
and published his books there. He wrote articles about the Soviet
Union, especially on the issues of Lithuania and Belarus, for the
magazine. His last work was Legenda i rzeczywistość. Tom wspomnień o Uniwersytecie Stefana Batorego (literally: “Legend and reality. A volume of memories about the Stephen Báthory University”).
He died in Stanford in the US on 10 April 1983.
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Kilka słów od redaktora i wydawcy

Tekst Wiktora Sukiennickiego, wygłoszony i opublikowany na emigracji, przeszedł właściwie niezauważony w Polsce, nie mówiąc już
o innych krajach dawnej wielkiej Rzeczypospolitej. Wielka to szkoda, bowiem wyjaśnia on istotę wspólnego dziedzictwa. Pokazuje,
jak nieraz nierozumne i bezpodstawne są spory o dziedzictwo toczone między narodami dawnej Rzeczypospolitej. Spory, o to co
jest polskie, co litewskie, co ukraińskie a co białoruskie.
Mam nadzieję, że lektura tego tekstu uświadomi współczesnym Polakom, że oni, ani też ich Państwo, odrodzone po 1918
nie było, a więc i nie jest jedynym dziedzicem dawnej wielkiej
Rzeczypospolitej. Uświadomi, że takimi samymi dziedzicami są
współcześni Ukraińcy, Litwini czy Białorusini. Oni też mają identyczne z Polakami prawo do spadku, po dawnym wielkim, wielonarodowym i wielokulturowym państwie. Jednakowe prawo do
wspólnego przecież co najmniej do roku 1795 (a zapewne nawet
do roku 1863) dziedzictwa kulturowego i każdego innego. Faktem
jest, że nie wszystkie narody dawnej Rzeczypospolitej odzyskały niepodległość w 1918. Ukraina czy Białoruś dopiero w 1991.
Różne jest też podejście do tego wspólnego dziedzictwa. Inne na
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Litwie, inne na Ukrainie, jeszcze inne na Białorusi. Nikt nie ma
obowiązku przyjmowania spadku, czyli przyznawania się do tego
dziedzictwa. Ale prawo takie mają wszyscy.
Litwinom, Białorusinom czy Ukraińcom tekst Sukiennickiego
uświadomić powinien, że „polskie” przed rokiem 1795 (a może nawet 1863) nie musiało znaczyć „obce”, że mogło też znaczyć rodzime, swoje.
Polak, Litwin, Rusin (Ukrainiec, Białorusin) byli na równi, by
użyć tego neologizmu – „Rzeczpospolitakami”, mieszkańcami Rzeczypospolitej. Każdy szlachcic, obojętne, czy był „gente Ruthenus”,
czy „gente Lithuanus”, czy „gente Polonus” (ten ostatni czasem
zwany „koroniarzem”), był obywatelem tego samego politycznego
narodu. Tyle, że taka nazwa jak „Rzeczpospolitak” się nie wykształciła. „Polak” raz znaczyło urodzony na ziemiach Korony, innym zaś
razem, mieszkaniec Rzeczypospolitej. Bez względu na to, gdzie się
urodził, jakim językiem władał jako ojczystym, jaką religie wyznawał. Nie było więc u nas odpowiednika pojęcia „Brytyjczyk”, któremu odpowiadałby neologizm „Rzeczpospolitak”. Nazwa „Polak”
raz była odpowiednikiem nazwy „Brytyjczyk”, innym razem nazwy
„Anglik”. Wszystko co jest angielskie, jest zarazem brytyjskie. Nie
wszystko co brytyjskie, jest zarazem angielskie. Brytyjskie może
być równie dobrze szkockie czy walijskie. U nas język i jego nazwy
tak precyzyjnie i jednoznacznie tego nie uporządkowały.
Stąd te oparte na nieporozumieniach spory. Spory, które przy
uświadomieniu sobie istoty rzeczy, tracą wszelki sens. Spory o to,
czy coś (lub ktoś) jest litewskie, polskie czy rusińskie (ukraińskie,
białoruskie) w odniesieniu do osób żyjących lub dóbr powstałych
przed 1795 rokiem (a może nawet, jak wspomniano przed 1863)
nie mają sensu.
Gdy wszyscy w obrębie dawnej wielkiej Rzeczypospolitej, która
zakończyła żywot w 1795 roku i jako taka nigdy już się nie odrodziła, a odrodziła się ostatecznie jako kilka niezależnych od siebie
państw, uświadomimy sobie te proste i w gruncie rzeczy oczywiste
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prawdy, które przypomina Sukiennicki, będzie nam łatwiej. Zobaczymy bowiem, że większość naszych sporów o przeszłość, o dziedzictwo pozbawione jest sensu. Wtedy też zrozumiemy, że o to
wspólne dziedzictwo musimy się dziś wspólnie troszczyć.
Jan Widacki

Wiktor Sukiennicki

Polityczne konsekwencje błędu semantycznego

Słowa, a w szczególności nazwy, mają wielkie znaczenie w życiu
ludzkim i we wszystkich związanych z nim dyscyplinach naukowych. Niektóre z nich mają szczególną właściwość ewokowania
w jednostkach silnych – pozytywnych lub negatywnych – uczuć,
które następnie determinują ich zachowanie. Ze względu na ten
fakt nauki społeczne i polityczne w ogólności, a nauki prawne
w szczególności przywiązują ogromną wagę do słów oraz starają się
określić ich możliwie najdokładniejsze znaczenie za pomocą tworzenia odpowiednich definicji. Jednakowoż zdarza się, że znaczenie
słowa ulega zmianie na przestrzeni stuleci i ten sam termin słowny
posiada często odmienny całkiem sens dla różnych pokoleń.
Przedmiotem dalszych rozważań będzie słowo „Polska” oraz
jego pochodne: „Polacy”, „polski” etc. oraz to, jak pojawiały
się one w czasie i jakie były ich znaczenia w różnych epokach
historycznych.
Z faktu, że obchodzimy millenium Polski wynika, że słowa te
muszą mieć historię co najmniej tysiącletnią. Jest to najzupełniej
możliwe, chociaż nie posiadamy żadnych ówczesnych źródeł pisanych, w których byłyby one użyte. Kupiec żydowski Ibrahim-ibn Jakub, który w roku 966 odbył podróż z arabskiej Hiszpanii
do Europy Wschodniej, wspomina w swoich zapiskach świeżo
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wówczas ochrzczonego księcia polskiego Mieszka, nazywając go
jednak „królem Północy”1. Kilkadziesiąt lat później syn i następca
Mieszka – Bolesław – zostaje określony w „Życiu i męce św. Wojciecha” mianem „Dux Polonorum”2; w tym samym czasie kronikarz
kijowski Nestor pisał o „Lachach”3. W sto lat później arabski geograf
Al Idrisi Abu Abdallakh el Sherif, przygotowując dla króla sycylijskiego Rogera II srebrną mapę Ziemi, opisał poszczególne kraje,
wśród których wymienił „Bulunia – Polonia” w Europie Wschodniej4. Piszący w tym samym czasie tzw. Gall Anonim, najstarszy
ze znanych miejscowych kronikarzy, stwierdził kategorycznie:
„...Polonia... pars est Sclavoniae...”.
Tak więc nie ma wątpliwości, że w najstarszych źródłach słowo
„polski” było używane w znaczeniu politycznym. Dla Galla Anonima Polonia (Polska) była państwem Bolesława Krzywoustego, na
którego dworze napisał swoją kronikę. Granice tego państwa nie
pokrywały się dokładnie z granicami z czasów jego poprzedników, we wszystkich jednak przypadkach państwo polskie Piastów
obejmowało szereg ziem zamieszkałych przez pokrewną ludność,
mówiącą mniej więcej tym samym językiem, chociaż najprawdopodobniej w różnych odmianach dialektowych. Zagadnienie rodzimego języka polskiego nie miało jednak większego znaczenia,
ponieważ oficjalnym językiem całej średniowiecznej Europy była
łacina. Jest rzeczą całkiem możliwą, że niektórzy mieszkańcy „Polski” Krzywoustego (a także Mieszka czy Chrobrego) nie mówili
w swoich domach tym językiem, podczas gdy mówiono nim poza
„Polską”.
1
2
3

4

Monumenta Poloniae Historicae, Nowa seria: Vol. I, Kraków 1946, s. 48.
Ibidem, s. 179.
Według Mikołaja Rudnickiego ponad tysiąc lat temu istniały dwa oddzielne choć
spokrewnione plemiona Lechitów-Lachów (Popiel) oraz Polan-Polaków (Piast): cf.
O przedpiastowski ośrodek Państwa Polskiego, „Przegląd Zachodni” 1953, Poznań
nr 9/10, s. 31–56.
Tadeusz Łowicki, Polska i kraje sąsiednie w świetle „Księgi Rogera”, geografa arabskiego z XII wieku Al Idrisiego, Kraków 1945.
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Sprawy te przybrały jeszcze bardziej skomplikowany obrót
w okresie podziału państwa Piastów pomiędzy potomków Krzywoustego. Czy „Polska” w ogóle wówczas istniała, będąc podzielona
pomiędzy licznych książąt, zależnych tylko nominalnie od panującego w Krakowie?
W owym czasie pojawiły się co najmniej dwie „Polski”: „Maior” (ca. 1250) i „Minor” (ca. 1350), Wielka i Mała Polska. Do dnia
dzisiejszego nie ma zgodnej opinii co do pochodzenia i znaczenia
tych nadal powszechnie używanych nazw: Wielkopolska i Małopolska5. Polski przykład różni się od innych jemu podobnych;
takich jak Wielka i Mała Grecja czy Ruś. W odróżnieniu od nich
„Mała” Polska była dużo większa od „Wielkiej”, podczas gdy to ta
ostatnia była kolebką państwa polskiego (piastowskiego), chociaż
miasto stołeczne Kraków znajdowało się w Małopolsce. Możliwe,
że nazwy „Wielkopolski” używano, aby zaspokoić ambicję północno-zachodnich książąt piastowskich, którzy uważali swoje ziemie
za najlepsze i prawdziwie polskie oraz marzyli o przywróceniu korony polskiej, symbolu jedności i suwerenności państwa polskiego.
Podczas gdy większość poprzedników Krzywoustego była uroczyście koronowana – za mniej lub więcej wyraźną zgodą papieża i cesarza niemieckiego – w Gnieźnie na królów Polski, nie udawało się
to jego następcom, i gdy w roku 1297 książę wielkopolski Przemysław II osiągnął koronę, panowanie jego było bardzo krótkotrwałe.
Wiek trzynasty był dla Polski pełen wydarzeń. Jej ziemie
wschodnie zostały splądrowane przez najazdy pogan, z których
najgroźniejsi byli Tatarzy; w kilku wypadkach dotarli na południe
aż do Krakowa i Śląska, znacząc swój pochód krwią i pożogą. Przeciwstawiając się z całą mocą agresjom ze Wschodu, polscy książęta
piastowscy uważali się za członków zachodniej Wspólnoty Chrześcijańskiej i otwarli swą zachodnią granicę na pokojową penetrację

5

Gerard Labuda, W sprawie pochodzenia nazw Wielkopolska i Małopolska, „Przegląd Zachodni” 1954, nr 5/6, s. 112–119.
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nie tylko wszystkich chrześcijan, lecz także i Żydów, w owych czasach prześladowanych srodze w wielu krajach Zachodu. Koloniści
zachodni, w większej części Niemcy, na nowo zasiedlili te miasta
polskie, których ludność została zdziesiątkowana przez Tatarów.
Co więcej, w roku 1226 książę piastowski Konrad Mazowiecki zaprosił krzyżacki Zakon Niemiecki do osiedlenia się w jego ziemiach
w celu utworzenia zapory przed najazdami pogan z północnego
wschodu. Taki był początek późniejszych Prus; nazwa wyciętego
w pień plemienia pogańskiego została przejęta przez zdobywców.
Wielu Piastów zawarło związki małżeńskie z księżniczkami niemieckimi; wcale nie sprzeciwiali się oni wpływom z Zachodu i faktycznej germanizacji swoich dworów i miast. Ich przyjazne uczucia wobec przybyszów nie były jednak podzielane przez znaczną
część ludności; w XIII wieku mamy pierwsze świadectwo polskich
uczuć narodowych, kiedy to rodzimi mieszkańcy stołecznego Krakowa zaczęli uważać za obcych nowych kolonistów, używających
w domu innego języka i hołdujących odmiennym obyczajom. Dotychczasowa definicja Polaków jako poddanych Piastów (Reges czy
Duces Polonorum) stała się niewystarczająca i musiała ulec rewizji.
Ten nowy sentyment narodowy był szczególnie silny w Małopolsce, a wykorzystał go w zręczny sposób podrzędny początkowo książę piastowski, Władysław Łokietek. U szczytu swego
burzliwego życia zdołał on zjednoczyć większość ziem piastowskich i w roku 1320 roku został koronowany w Krakowie jako król
polski, król „totius Poloniae», wszystkich „Polsk”, a przynajmniej
Wielko- i Małopolski. Jego syn i następca, Kazimierz, nie tylko
utrwalił dzieło ojca, lecz także – według popularnego powiedzenia – „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. Spośród
wszystkich królów polskich on jeden został nazwany przez potomnych „Wielkim”. Nie był nastawiony zbyt „nacjonalistycznie”
i popierał imigrację z Zachodu, zarówno niemiecką jak i żydowską. W ten sposób dawna definicja Polaków została przywrócona;
każdy, kto głosił lojalność wobec króla i „Korony”, był uważany za
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Polaka. Chociaż nie przywiązywano wielkiej wagi do pełnej i całkowitej jedności języka, wiary i obyczajów, z czasem poczyniła
ona znaczne postępy.
Ponieważ Kazimierz Wielki nie pozostawił prawowitego potomstwa, dynastia Piastów wymarła, a Korona Polska przeszła w ręce
cudzoziemców; najpierw króla Węgier Ludwika, potomka francusko-węgierskiego rodu Anjou, potem na jego córkę Jadwigę, a po
jej śmierci na jej męża, Wielkiego Księcia Litewskiego, Jagiełłę oraz
jego potomstwo zrodzone z czwartej żony, skromnej księżniczki
ruskiej (białoruskiej) Sońki (Zofii) Holszańskiej. Przez prawie dwa
stulecia – a było to apogeum jej wielkości – Polska była rządzona
przez „cudzoziemców”, nie mających ani kropli „narodowej” polskiej krwi w żyłach. To samo odnosi się do większości następnych
królów polskich. Ślady jagiellońskiej krwi często stanowiły o ich
sukcesie w wolnych elekcjach polskiego tronu, czy też raczej w zdobyciu korony Rzeczypospolitej Polskiej, na czele której stał wybrany w powszechnym głosowaniu prezydent zwany królem.
Ponieważ Jagiełło i jego potomkowie byli prawowitymi władcami Wielkiego Xięstwa Litewskiego, za ich życia trwała unia
dynastyczna pomiędzy dwoma niezależnymi państwami, Polską
i Rzeczpospolitą Polską (Korona) i Wielkim Xięstwem Litewskim.
Obywatele Rzeczypospolitej byli uważani za „Polaków”, a poddani
Wielkiego Księcia za „Litwinów”, niezależnie od tego jakim językiem mówili w swoich domach, w jakich kościołach się modlili czy
też jakim hołdowali obyczajom. Nie ulega jednak wątpliwości, że
dwieście lat unii przyczyniło się do wzajemnej asymilacji i zniknięcia różnic, początkowo bardzo widocznych. Oficjalnym językiem w Polsce była nadal łacina, a w Wielkim Xięstwie odmiana
języka ruskiego, z której rozwinął się późniejszy język białoruski.
Dominującą w Polsce religią był rzymski katolicyzm; Wielkie Xięstwo posiadało licznych prawosławnych. Duża część mieszkańców
Polski (około 10%) cieszyła się znacznymi prawami politycznymi:
habeas corpus, „wolne elekcje’’ królów etc., podczas gdy wszyscy
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„Litwini” byli jedynie poddanymi swoich książąt, pozbawionymi
jakichkolwiek praw politycznych.
W połowie wieku piętnastego legalni reprezentanci ludności
wiejskiej i miejskiej Prus, będących de facto niezależnym państwem rządzonym od dwustu lat przez Krzyżaków, zwrócili się do
polskiego króla z prośbą o włączenie do Korony Polskiej. Po negocjacjach prośba ich została spełniona i w roku 1454 Prusy zostały
formalnie wcielone do Polski, a ich mieszkańcy stali się prawnie
Polakami. Fakt ten nie wpłynął w żaden bezpośredni sposób na
zwyczaje i styl życia mieszanej ludności kraju: zagwarantowano im
pełną autonomię w sprawach wewnętrznych, a język niemiecki był
nie tylko tolerowany w życiu prywatnym silnie zgermanizowanej
ludności miast, ale pozostał językiem oficjalnym Prus. Niezwykły z konstytucyjnego punktu widzenia akt z roku 1454 pozostaje
nadal przedmiotem dyskusji prawników i historyków6. Po wojnie
z przeciwstawiającymi mu się Krzyżakami znaleziono rozwiązanie
pośrednie: w myśl traktatu toruńskiego (1467) tylko zachodnia
część Prus pozostała włączona do Korony Polskiej z zachowaniem
powyżej opisanych gwarancji, natomiast część wschodnia stała się
lennem Polski rządzonym przez zreformowany Zakon Krzyżacki,
przechodząc w roku 1525 na protestantyzm.
Ruch protestancki i jego różne odgałęzienia (husytyzm, luteranizm, kalwinizm) cieszył się w XVI wieku wielkim powodzeniem
zarówno w Koronie, jak i w Wielkim Xięstwie, przyczyniając się
do dalszych zróżnicowań między Polakami i Litwinami. Ostatni
Jagiellonowie zajmowali raczej neutralną postawę wobec ruchu
protestanckiego („Nie jestem panem waszych sumień”, powiedział Zygmunt August), starając się natomiast wszelkimi sposobami nadać ostateczny kształt i umocnić strukturę swego państwa.
W roku 1526 wnuk Jagiełły, Zygmunt Stary dokonał inkorporacji
Mazowsza po wygaśnięciu miejscowej dynastii Piastów. Tak więc
6

Marian Biskup, Do genezy inkorporacji Prus oraz Wojciech Hejnosz, Prawnopaństwowy stosunek Prus do Korony w świetle aktu inkorporacyjnego z roku 1454, „Przegląd Zachodni” 1954, nr 7/8, s. 293–306 oraz 307–330.
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ze starego dziedzictwa Piastów tylko Śląsk pozostawał poza Koroną
i we władaniu rodzimych książąt piastowskich, w coraz większym
stopniu ulegających germanizacji. Syn Zygmunta, pół-Włoch Zygmunt August, nie posiadał prawowitego dziedzica. Kiedy w roku
1561 północni sąsiedzi Prus Wschodnich, Kawalerowie Mieczowi, postanowili pójść w ślady swoich niemieckich pobratymców
Krzyżaków, a arcybiskup Rygi oddał się w opiekę króla polskiego,
posiadłości terytorialne Zygmunta Augusta stały się największymi
w Europie. Zachowanie ich jedności po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów nie było łatwym zadaniem, jako że ich mieszkańcy różnili się językiem, wiarą i obyczajami.
Czyż można ludzi, których łączyła jedynie lojalność wobec
wspólnego władcy, wobec Korony Polskiej i jej liberalnych instytucji określić wspólnym mianem „Polaków”? A jednak nazwa ta była
coraz powszechniej używana w dużo węższym znaczeniu; określała
ludzi mówiących konkretnym językiem i uważających go za swój
język macierzysty.
Ruch Reformacji przyczynił się w całej Europie do wyparcia powszechnej dotąd łaciny na rzecz języków narodowych. Tak też stało
się i w państwach Jagiellonów, gdzie protestanci zaczęli posługiwać
się językami narodowymi w swojej propagandzie zwróconej przeciwko katolicyzmowi. Na przestrzeni kilku dziesiątków lat, obok
publikacji w języku ruskim (białoruskim) i litewskim, pojawiła
się bogata literatura w języku polskim. Mikołaj Rey (1505–1569)
urodzony w Żórawnie koło Halicza, ale osiadły w Nagłowicach
koło Kielc, poczynając od roku 1533 opublikował wiele oryginalnych dzieł w języku polskim, udowadniając w ten sposób, że „Polacy nie gęsi lecz swój język mają”; uważa się go za twórcę i ojca
literatury polskiej. Polski język literacki nie był bynajmniej znany
czy powszechnie używany przez wszystkich mieszkańców państw
jagiellońskich: „Polaków, Litwinów, Prusaków, Rusinów, Mazurów, Żmudzinów, Inflantczyków, Podlaślan, Wołynian, Kijowian”7.
7

To wyliczenie mieszkańców różnych części wspólnego państwa znajduje się w pisanych jeszcze po łacinie „Dialogach Kruszwickich” Jana Dymitra Solikowskiego,

46

Wiktor Sukiennicki: Polityczne konsekwencje błędu semantycznego

W tym kontekście Polacy byli tylko jednymi z mieszkańców „jednej
Rzeczypospolitej i wspólnego Królestwa”, nie posiadającego jeszcze
jednej wspólnej nazwy dla wszystkich swoich obywateli.
Nawet terminologia łacińska z trudem mogła uchwycić skomplikowaną sytuację w państwach jagiellońskich. Mało kto w Polsce
XV wieku zgodziłby się z włoskim humanistą Filipem Buonaccorsim, który po wygnaniu z Rzymu znalazł schronienie w Polsce.
W roku 1490 pisał do papieża, że „na tak wielkim terytorium ludność i naród (gens et natio) stanowią jedno, i nie ma tam różnic
w obyczajach, języku czy instytucjach; wszystkich jednoczy wspólna zgoda co do spraw boskich i ludzkich jak i co do prawa: ...można
rzec że stanowią nie naród lecz jeden dom i jedną rodzinę»8. Polscy
pisarze współcześni Buonaccorsiemu nie podkreślali jednak różnic dzielących rozmaitych mieszkańców państw jagiellońskich; po
prostu nie uznawali zbyt chętnie za pełnoprawnych obywateli niezasymilowanych jeszcze w pełni przybyszów. Starsza terminologia,
nie rozróżniająca jeszcze pomiędzy stałymi mieszkańcami państwa
polskiego: „regnicola”, „incola regni Poloniae”, uległa stopniowemu zastąpieniu przez „Polonicum genus”, „gens Polonorum”, „gens
et natio Polona”, które bardziej podkreślały wspólne pochodzenie
(gens i genus od gignere; natio od nasci) niż fakt stałego zamieszkania. Ten piętnastowieczny „rasizm” stanowił w pewnym stopniu
powtórzenie „nacjonalizmu” z późnego wieku XIII, który skierowany był głównie przeciwko niemieckim osadnikom tłumnie zaludniającym polskie miasta. W swoim sławnym „Monumentum
Pro Reipublicae ordinatione” napisanym około roku 1475, magnat
wielkopolski Jan Ostroróg wystąpił w pełen elokwencji sposób przeciwko używaniu języka niemieckiego w kościołach. Stwierdził, że
„sama natura posiała wieczną niezgodę i nienawiść pomiędzy tymi

8

arcybiskupa lwowskiego na przełomie XVI i XVII wieku. Cytowane przez Stanisława Kota, Świadomość narodowa w Polsce wieku XV–XVII, „Kwartalnik Historyczny” 1938, vol. 52, s. 22.
Ibidem, s. 20.
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dwoma językami” (polskim i niemieckim) i kategorycznie zażądał,
aby każdy kto chce mieszkać w Polsce nauczył się języka polskiego9.
W tym samym czasie niemiecki był oficjalnym językiem obu części Prus, z których jedna stanowiła integralną część Polski, chociaż
ludzie pozbawieni dobrej znajomości języka niemieckiego nie byli
tam zbyt chętnie widziani10.
Paradoksem był fakt, że wielu niemieckich osadników w Krakowie i w innych miastach polskich odegrało bardzo ważną rolę
w rozwoju drukarstwa polskiego i w popularyzacji książek – początkowo tłumaczeń z łaciny, a potem oryginalnych dzieł w języku
polskim wśród rodzimych czytelników. Jeden z nich, krakowski
wydawca Hieronim Wietor napisał w roku 1542 we swoim wstępie
do polskiego tłumaczenia jednego z dzieł Erazma z Rotterdamu:
„Będąc ja wmieszkanym, a nie urodzonym Polakiem nie mogę się
temu wydziwić, gdyż wszelki inny naród język swój miłuje, szyrzy,
krasi, i poleruje, czemu sam polski naród swym gardzi i bzyka, który mógłby iście, jako ja słyszę, obfitością i krasomową z każdym
innym porównać; ile ja rozumieć mogę z ludzi, z którymi czasem
o tem rozmawiam, nie jest inna przyczyna tego jedno przyrodzenie
polskie, które ku obcym a postronnym obyczajom, sprawom, ludziom i językom skłonniejsze jest niźli ku swym własnym”11.
Jeszcze ważniejsze od tej eleganckiej lekcji polskiego patriotyzmu udzielonej tubylcom przez „świeżego Polaka” było zupełnie
już nowoczesne użycie słowa „naród”. Na ogół pierwsi polscy autorzy mieli pewne trudności ze znalezieniem polskich odpowiedników łacińskich słów gens, populus, natio i w pismach z XV wieku
słowo „naród” używane jest w znaczeniu pokolenia lub potomków12. W jednej z wcześniejszych publikacji Wietora z roku 1521

9

10
11
12

Wyjątki cytowane przez Ignacego Chrzanowskiego w jego Historii literatury niepodległej Polski (965–1795), wydanie londyńskie, 1942, s. 31.
Kot, loc. cit., s. 23.
Chrzanowski, op. cit., s. 58.
Kot, loc. cit., s. 20–21.
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znajdujemy wyrażenia „Królestwo Polskie”, „ziemie polskie” czy
„ojczyzna”, ale nie „naród polski”.
Wietorowskie nowe znaczenie słowa „naród” bynajmniej nie
zostało powszechnie przyjęte. Pierwsze uchwały sejmowe wydane
w roku 1550 po polsku (a nie jak dotychczas po łacinie) używają
słowa „naród” w znaczeniu „stanu” i rozróżniają pomiędzy narodem „prostym”, „szlacheckim” i „rycerskim”13.
Dwadzieścia lat później, przy okazji Unii Lubelskiej, słowo „naród” zostało użyte na oznaczenie wszystkich mieszkańców (rodzimego pochodzenia) określonego terytorium państwowego. Sama
Unia została zawarta pomiędzy dwoma „narodami”, polskim i litewskim, które odtąd miały być po wieczne czasy zjednoczone
w jednym państwie, Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W następnych wiekach właśnie ta nazwa miała być najbardziej popularna
zarówno w życiu oficjalnym jak i codziennym.
Mieszkańcy innych, autonomicznych prowincji państw jagiellońskich w szczególności Prus – również domagali się dla siebie
statutu oddzielnego „narodu”. Na Sejmie koronacyjnym w roku
1676 polsko- i niemieckojęzyczni posłowie z Prus wnieśli oficjalny
postulat poprzez swojego przywódcę Działyńskiego przeciwko pominięciu w tekście przysięgi królewskiej ich, Prusaków, wymagając
wyjaśnienia kim w końcu są, Prusakami, Mazurami, Polakami czy
Rusinami? Na to retoryczne pytanie Działyńskiego posłowie sejmowi odkrzyknęli chórem: Polakami, Polakami! W ten sposób żądanie posłów pruskich zostało odrzucone i Rzeczypospolita (Rzplita) nadal była uznawana za wspólnotę dwóch tylko, a nie większej
liczby „narodów”14.
W ciągu XVI wieku Rusini północni (Białorusini) pozostawali w obrębie Wielkiego Xięstwa Litewskiego. Ani oni, ani Rusini
południowi (Ukraińcy), którzy od czasu Unii Lubelskiej zostali
13
14

Ibidem.
Incydent opisany przez Kota, loc. cit., s. 23. Kot wspomina też radę króla Zygmunta
Augusta udzieloną księciu pruskiemu Albrechtowi Hohenzollernowi, aby ten stał
się „dobrym Polakiem”, s. 26.
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włączeni do Korony, nie domagali się statusu odrębnego „narodu”. Nawet najbardziej inteligentni i wykształceni Rusini, tacy jak
Stanisław Orzechowski, zadowalali się formułą „gente Ruthenus,
natione Polonus”. W następnym stuleciu miała miejsce nieudana
próba uznania Rusinów (Kozaków, Ukraińców) za współwłaścicieli
Rzeczpospolitej, za trzeci „naród” równy pozostałym dwóm partnerom (Unia Hadziacka – 1658). Układ z Moskwą w Andruszowie
(1667) pogrzebał plan zwiększenia liczby „narodów”-członów Rzeczypospolitej.
Unia Lubelska nie stanowiła w żadnej mierze całkowitego zjednoczenia Korony Polskiej i Wielkiego Xięstwa Litewskiego. Posiadały one wspólną głowę państwa, prezydenta z tytułem króla wybieranego viritim przez całą szlachtę oraz cały szereg wspólnych
instytucji, ale nie tworzyły jednego wspólnego ciała państwowego;
dwa oddzielne państwa i dwa oddzielne „narody” żyły nadal obok
siebie w „braterskiej unii”. Każda z dwóch części tego związku miała
swoją własną, nie bardzo adekwatną nazwę: „Korona Polska” i „naród polski” lub „Polacy” oraz „Wielkie Xięstwo”, „naród litewski”
lub „Litwini”. Nadal brak było wspólnego nazwiska „rodowego” dla
obu „braci”. „Polacy” zamieszkiwali Królestwo a „Litwini” Wielkie
Xięstwo, ale jaka miała być wspólna nazwa dla wszystkich mieszkańców „Rzeczpospolitej Obojga Narodów”?
Byłoby rzeczą dziwną gdyby ten ważny problem nie został zauważony przez współczesnych polityków i pisarzy politycznych.
Jeszcze na początku XVI wieku, Maciej z Miechowa zwany Miechowitą (bardzo interesująca postać: doktor medycyny Uniwersytetu w Padwie, lekarz dworski dwóch królów, polskiego Zygmunta
oraz czesko-węgierskiego Wacława; profesor filozofii Uniwersytetu Krakowskiego i jego siedmiokrotny rektor) opublikował książkę, która pośrednio rozwiązywała problem i dostarczała nazw dla
całego obszaru wschodnioeuropejskiego objętego państwami Jagiellonów oraz dla ich warstwy rządzącej. Opublikowane po raz
pierwszy w Krakowie w roku 1517 dzieło Miechowity „Tractatus
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de duabus Sarmatias Asiana et Europeiana et de continentis in eis”
cieszyło się wielkim powodzeniem15. Jako główną tezę stawiało
twierdzenie, że wschodnioeuropejska warstwa rządząca, szlachta,
pomimo wszelkich różnic w języku, wierze i obyczajach, wywodzi
się od wspólnych przodków, starożytnych Sarmatów. Z historycznego punktu widzenia bardziej niż wątpliwa, teza ta stała się niezmiernie popularna wśród polskiej szlachty, która przez kilka następnych stuleci nazywała siebie Sarmatami. Pomimo popularności
nazwy nigdy nie została ona oficjalnie przyjęta jako ogólna nazwa
dla post-jagiellońskiej Rzeczypospolitej ani też przez jej politycznie
czynnych obywateli. Nie utworzono też na jej miejsce żadnej innej
nazwy. Stopniowo, z braku czegoś lepszego zaczęto używać słów
„Polska”, „polski” i „Polacy”, chociaż było to bardzo niepoprawne
z semantycznego i logicznego punktu widzenia (pars pro toto). Procesowi temu sprzyjało też rozpowszechnianie się języka polskiego
na terenie całej Rzeczypospolitej.
Podczas gdy publikacje w językach litewskim i białoruskim
okazały się zjawiskiem efemerycznym, język polski osiągnął w połowie szesnastego wieku niebywały rozwój. Przy końcu stulecia
osiągnął pełną dojrzałość, a nawet doskonałość, w dziełach Jana
Kochanowskiego (1530–1584) oraz Piotra Skargi (1536–1612).
Zaczął z powodzeniem współzawodniczyć z dominującą dotychczas łaciną, aż wreszcie wyparł ją jako język urzędowy Królestwa.
W innych częściach Rzeczypospolitej zachowały się stare języki
urzędowe; niemiecki w Prusach i Inflantach, w Wielkim Xięstwie
ruski. Wraz z zanikającym używaniem łaciny właściwa znajomość polskiego stała się conditio sine qua non dla każdego, kto
starał się działać w życiu publicznym na szerszą niż lokalną skalę. Klasycznym przykład tego zjawiska widzimy u księcia Janusza
15

Książka miała 3 wydania łacińskie (2-gie w Wiedniu w roku 1518, 3-cie w Krakowie w roku 1521), 3 polskie (Kraków 1535–1545) oraz została przetłumaczona na
niemiecki (Augsburg 1518) i włoski (Wenecja 1561). Stanisław Cynarski, The Shape
of Sarmatian Ideology in Poland, „Acta Poloniae Historica” 1968, vol. 19, s. 5–17,
a w szczególności s. 10–11.
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Radziwiłła, który będąc w ostrej opozycji wobec ówczesnego króla tak pisał w roku 1615 do swojego brata, hetmana polskiego
Krzysztofa „Aczem sam Litwinem się urodził i Litwinem umrzeć
mi przyjdzie, jednak idioma polskiego zażywać w ojczyźnie naszej
musimy”16. Przykład Radziwiłła działał i pociągał za sobą innych:
opinię jego podzielali czynni politycznie obywatele Xięstwa i po
upływie kilku pokoleń polski stał się panującym językiem na terenie całej Rzeczypospolitej wśród wyższych, politycznie czynnych
warstw. W owym czasie nawet Kościół Prawosławny na Ukrainie
z własnej woli przyjął język polski; wiele podręczników, a także
innych publikacji sławnej kijowskiej Akademii Piotra Mohyły
było drukowanych po polsku, jak również dominował on wśród
profesorów i studentów Akademii.
Ponieważ mówili po polsku, mieszkańcy Wielkiego Xięstwa nie
protestowali kiedy nazywano ich „Polakami”, szczególnie podczas
pobytów za granicą – „w cudzych ziemiach bywając (Litwini) pospolicie się Polakami zowią” napisał Andrzej Lubieniecki na początku XVII wieku17. Jednakowoż wśród współobywateli Rzeczypospolitej nadal pozostawali „Litwinami”, często lekceważonymi
przez „prawdziwych Polaków” z powodu specyficznego akcentu
i nieco dziwnych obyczajów. Stopniowo nazwa „Litwini”, podobnie jak „Mazurzy”, „Wielkopolanie”, czy „Małopolanie”, stała się
geograficznym wskaźnikiem ich pochodzenia z konkretnej części
Rzeczypospolitej. Chociaż nadal oficjalnie nazywano ją „Rzeczypospolitą Obojga Narodów”, coraz częściej nazywano ją po prostu
„Rzeczpospolitą Polską”, a wszystkich jej obywateli „Polakami”; Polacy w węższym znaczeniu tego słowa, czyli mieszkańcy zachodniej
części Rzeczypospolitej, zaczęli być nazywani „koroniarzami”.
Trwający setki lat proces unifikacji obu części i obojga narodów
Rzeczypospolitej znalazł swe uwieńczenie w Konstytucji Trzeciego
Maja, uchwalonej przez Sejm i zaprzysiężonej przez króla w roku
16
17

Kot, loc. cit., s. 25.
Ibidem, s. 24.
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1791. Chociaż dalsze wypadki uniemożliwiły wprowadzenie w życie jej wszystkich postanowień, jej główna idea została entuzjastycznie przyjęta przez opinię publiczną: „Rzeczpospolita Obojga
Narodów” miała stanowić odtąd niepodzielną jedność. Ostatni
król polski, Stanisław August Poniatowski, urodzony na terenie
Wielkiego Xięstwa w Wołczynie i spokrewniony z litewsko-ruskim
rodem Czartoryskich, piastował wcześniej urząd stolnika litewskiego; pod naciskiem carycy wycofał swoje poparcie dla Konstytucji.
Inny Litwin, Tadeusz Kościuszko, został wówczas proklamowany
i powszechnie zaakceptowany jako „Naczelnik Narodu”. Jakiego
narodu? Z pewnością „polskiego”. Zgodnie ze współczesnym znaczeniem tego słowa obejmowało ono już „oba narody”: Koroniarzy
i Litwinów, jak również kilka gentes: Rusinów, Żmudzinów, Prusaków, Mazurów, Podolaków, Wielkopolan, Małopolan etc. etc. Myśl
ta została bezpośrednio wyrażona w kilku manifestach Kościuszki,
adresowanych do różnych części Rzeczypospolitej i w pełni zaakceptowanych przez ich mieszkańców.
Powstanie Kościuszkowskie zostało zdławione przez Rosjan
(1794), a w następnym roku sąsiedzi dokończyli całkowitego zniszczenia politycznego Rzeczpospolitej. Państwo polskie zniknęło
z mapy Europy; nie było już na niej ani Królestwa Polskiego ani
Wielkiego Xięstwa Litewskiego, zabrakło Rzeczypospolitej jednego czy też więcej narodów. Ale co się stało z samymi narodami,
z Polakami i Litwinami? Jak wiemy, historycznie rzecz biorąc pojęcie państwa i jego władcy (Dux lub Rex Polonorum i Królestwo
Polski) poprzedzało pojęcie Polski i Polaków, a najpowszechniej
przyjęte pojęcie oznaczało mieszkańców lub obywateli danego
kraju. Tak więc nie ma państwa, nie ma narodu; wszystko to było
bardzo logiczne. Państwa rozbiorcze – a w szczególności Rosja –
rozpowszechniały szeroko słowa wypowiedziane rzekomo przez
Kościuszkę na polu bitwy pod Maciejowicami: Finis Poloniae.
Opinia ludności była jednak inna. Obrócona po roku 1795
w poddanych carycy, cesarza austriackiego i króla pruskiego, od-
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mówiła przekształcenia się w Rosjan, Austriaków czy Prusaków.
Wiele osób opuściło ojczyznę i utworzyło pod Napoleonem Bonaparte Legiony Polskie, które dumnie oświadczyły całemu światu,
że „jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy” i zadeklarowały
zamiar powrotu z bronią w ręku, przejścia Wisły i Warty i stania
się ponownie Polakami. Tego rodzaju determinacja nie pozostała również bez wpływu na główne kraje koncertu europejskiego.
Po klęsce Napoleona postanowiono na Kongresie Wiedeńskim
w 1815 roku zaakceptować formalnie dalsze istnienie narodu polskiego, a nawet utworzyć kadłubowe „Królestwo” polskie z carem
jako jego głową.
Po raz wtóry ludność odrzuciła tego rodzaju rozwiązanie. Warszawscy Polacy nie zapomnieli o „braciach zza Buga” i o „ziemiach
zabranych” na wschodzie, gdzie w tym czasie nastąpił rozwój kultury polskiej z Uniwersytetem Wileńskim i Liceum Krzemienieckim jako jej głównymi ogniskami. Nie ulega żadnej wątpliwości, że
podczas pierwszych dziesięcioleci XIX wieku oraz podczas rządami carskimi polonizacja b. Wielkiego Xięstwa poczyniła niebywale
postępy, znacznie przewyższając to, co miało miejsce podczas ubiegłych czterech stuleci. Najwięksi polscy poeci i pisarze, Mickiewicz
i Słowacki urodzili się i wykształcili na tamtych ziemiach. Bez nich,
podobnie jak bez wielu ich rodaków, nowoczesna Polska i jej kultura są nie do pomyślenia. Nie mieli oni najmniejszych wątpliwości
co do swego bycia Polakami, a swój kraj ojczysty uważali za integralną część wspólnej całości zwanej „Polską”.
Po śmierci Aleksandra I ostatecznie porzucono plany pokojowego zjednoczenia „krajów zabranych” b. Wielkiego Xięstwa Litewskiego z „Królestwem” Polskim. Wybuchła wojna polsko-rosyjska 1830–1831 roku, której towarzyszyło antyrosyjskie powstanie
w Wilnie i na innych ziemiach litewskich i ruskich. Rosyjskie zwycięstwo było przyczyną „Wielkiej” emigracji na Zachód; znaczna jej
część składała się z mieszkańców b. Wielkiego Xięstwa. Marząc w Paryżu o swojej ojczyźnie, Adam Mickiewicz, „Litwin” i największy
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poeta polski, napisał swoje arcydzieło, „Pana Tadeusza”, rozpoczynające się inwokacją „Litwo, ojczyzno moja...”. W swoim dziele politycznym – „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” – sformułował ogólnie wówczas przyjętą tezę: bracia o wspólnym nazwisku,
Polacy, nie powinni popadać w kłótnię z powodu różnych imion,
Litwina i Mazura.
Nastąpiły dziesiątki lat długiej walki o niepodległość i restaurację
Rzeczypospolitej, popieranej w pełni przez całą postępową Europę,
łącznie z Marksem i Engelsem, którzy w kilku publikacjach głośno domagali się niepodległości Polski w jej granicach z 1771 roku.
W latach 1863–1864 podziemny Rząd Narodowy w Warszawie oficjalnie przyjął za swoje godło trójpolową tarczę z polskim orłem,
litewską Pogonią i ruskim św. Michałem oraz rzucił hasło: „Równi
z równymi, wolni z wolnymi”. Szerokie poparcie dla tych idei znalazło wyraz w fakcie, że Powstanie Styczniowe objęło swoim zasięgiem całość zajętego przez Rosję obszaru dawnej Rzeczpospolitej,
a najdłużej trwało na Litwie i Białorusi, prowadzone aż do tragicznego końca przez Litwina Traugutta.
Paradoksalnie, nawet najbardziej radykalny, lewicowy i antypatriotyczny ruch opowiadał się za jednością obu części dawnej Rzeczypospolitej; na początku XX wieku Feliks Dzierżyński nalegał na
to, aby partia socjaldemokratyczna objęła całe Królestwo Polskie
oraz Litwę (SDKPiL). Ogólny jednak trend zmierzał w kierunku
dezintegracji.
Proces demokratyzacji przyniósł odrodzenie uczuć narodowych
w szerokich masach, które nie brały udziału w życiu politycznym
przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Mówiąca po polsku inteligencja wzięła bardzo czynny udział w odrodzeniu narodowej kultury
i literatury Ukraińców, Litwinów i Białorusinów.
Na początku XX wieku powstał polski ruch nacjonalistyczny,
którego przywódcą i teoretykiem był Roman Dmowski. W swoich
„Myślach nowoczesnego Polaka” (1902) przeciwstawił się „fałszywej
drodze demokracji polskiej”, „dziedzictwu zboczeń politycznych
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naszego rozwoju dziejowego” oraz głosił „nowy”, „pozytywny
patriotyzm” nie Rzeczypospolitej czy państwa w ogóle, ale narodu („nacjonalizm”), który uważał za „żywy organizm społeczny”.
„Tak jak wszystkie organizmy, naród walczy z innymi narodami
o przeżycie: „Istota żywa, mówiąc trywialnie, potrzebuje jeść”.
„Nie znaczy to, żebyśmy mieli chętnie wchłaniać wszelkie żywioły, które znajdujemy na drodze. Organizm narodowy powinien
dążyć do wchłaniania tylko tego, co może przyswoić i obrócić na
powiększenie wzrostu i siły zbiorowego ciała”. Dmowski uznał
element żydowski za szczególnie niestrawny dla „organizmu polskiego”, w przeciwieństwie do łatwego do zasymilowania elementu
słowiańskiego.
Dmowskiego „nowoczesna” filozofia nacjonalizmu i imperializmu polskiego zyskała znaczną popularność wśród Polaków.
Zaczęli oni uważać za wrogów, a nawet za „łup”, swoich dawnych
„braci” ze wspólnej Rzeczypospolitej, którzy nie mieli ochoty na
wtopienie się w polski „organizm narodowy”. Filozofia polityczna
braterstwa obojga (lub więcej) narodów dawnej Rzeczypospolitej
utraciła swoją siłę atrakcyjną i została zastąpiona przez filozofię
walki na śmierć i życie pomiędzy „organizmami narodowymi”:
polskim, ukraińskim, białoruskim, etc.
W rezultacie, słowa „polski”, „Polacy” i „Polska” nie mogły już
być używane w takim znaczeniu, jakie posiadały przez ostatnie
trzysta lat, kiedy to były ogólną nazwą rodzinną dla wszystkich
członków Rzeczypospolitej. Nazwa „Litwin” także zmieniła swe
znaczenie; mieszkańcy Wielkiego Xięstwa nie tworzyli jednego
„organizmu narodowego”, a w erze nacjonalizmów mieli zostać podzieleni na Polaków, Litwinów, Białorusinów etc.
Podczas pierwszej wojny światowej ten proces dezintegracji
narodowej był znacznie zaawansowany, a w czasie paryskiej Konferencji Pokojowej z jej wilsonowskimi hasłami o „narodowym
samostanowieniu”, każdy z różnych „organizmów narodowych”
dążył do zdobycia „państwa narodowego”. Podczas gdy południowi
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i zachodni Słowianie zdołali uniknąć politycznego niebezpieczeństwa całkowitej dezintegracji wynajdując nowe, mniej lub więcej łagodne i atrakcyjne nazwy, takie jak Jugosławia czy Czechosłowacja,
podobna próba politycznego zintegrowania ziem dawnej Rzeczypospolitej zakończyła się kompletnym fiaskiem. Jedna z przyczyn
tego niepowodzenia miała charakter semantyczny: trzymanie się
uświęconych wieloletnią tradycją nazw: „Polska”, „polski” i „Polacy”. Ponieważ w XX wieku nazwy te były używane przez konkretny
„organizm narodowy”, prowadzący śmiertelną walkę z innymi „organizmami narodowymi”, jakiekolwiek napomknienie o związku
z „Rzeczypospolitą Polską” jakiegokolwiek etnicznie niepolskiego
terytorium, uważane było za świadectwo imperializmu. Podczas
gdy urodzony w Warszawie Dmowski gwałtownie przeciwstawiał
się federacyjnym koncepcjom odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno Naczelnik Państwa Piłsudski (urodzony na Litwie
w okolicach Wilna) jak i premier Paderewski (urodzony na Ukrainie) skłaniali się do rozumienia słowa „polski” w jego dawnym
znaczeniu historycznym. 5 lipca 1919 roku premier Wielkiej Brytanii, Lloyd George, uznał za stosowne zganić ostro Paderewskiego
za jego rzekomy imperializm. Według oficjalnych amerykańskich
„Papers...”18, podając się za przedstawiciela małego narodu („Należę do małego narodu... który przez całe swe życie walczył o prawa
małych narodów”) premier największego imperium świata narzekał, że „sprawia mu największy trud powstrzymywanie Polaków
przed anektowaniem innych narodów i narzucanie innym tej samej
tyranii, pod jaką cierpieli przez stulecia”; „Wierzcie mi, to więksi
imperialiści niż Anglia czy Francja, nie mówiąc już o Stanach Zjednoczonych”. Paderewski gwałtownie zaprotestował:
„Nie jesteśmy imperialistami i nie chcemy anektować żadnego
kraju ani żadnego narodu. Nigdy nie prześladowaliśmy obcego
narodu czy obcego języka. Nigdy nie prześladowaliśmy żadnej
18

„Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Paris Peace
Conference 1919”, vol. VI, s. 198–199.
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religii. Nigdy nie narzucaliśmy innym obcych im obyczajów,
czego najlepszym dowodem jest fakt, że po 600 latach wspólnego życia prymitywne narody, takie jak Litwini, Białorusini, czy
nawet Ukraińcy, nadal istnieją i przy naszej praktycznej nawet
pomocy odzyskują swój indywidualny charakter”.
To, co powiedział Paderewski, było prawdą, ale odnosiło się do
„dawnych”, „klasycznych” Polaków a nie „nowoczesnych” Polaków
spod znaku Dmowskiego, cieszących się złą reputacją wśród zachodnich mężów stanu i wśród dawnych „bratnich narodów” Rzeczypospolitej, które w XX wieku były nie mniej od Dmowskiego
zarażone nacjonalizmem.
Gdyby nasi przodkowie z XVI i następnych wieków nie dopuścili się tak brzemiennego w złowrogie konsekwencje błędu semantycznego, gdyby poszli za sugestią Miechowity, albo wymyślili
jakąś inną nazwę – analogiczną do „Wielkiej Brytanii”, „Stanów
Zjednoczonych” etc. – w rodzaju „Stanów Zjednoczonych Europy
Wschodniej”, Związku Wschodniego”, czy „Międzymorza” („Intermarium”), porozumienie w XX wieku pomiędzy brytyjskim Walijczykiem a „polskim” Ukraińcem czy Litwinem byłoby równie łatwe
jak objęcie przez Walijczyka stanowiska brytyjskiego (nie angielskiego) premiera czy objęcie prezydentury „Międzymorza” („Intermarium”) (a nie państwa polskiego) przez Ukraińca czy Litwina.
Gdyby tylko tak się stało, historia Europy i świata potoczyłaby się
zupełnie inaczej.
przełożył Tadeusz Kadenacy
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Некалькі слоў ад рэдактара і выдаўца

Тэкст Віктара Сукенніцкага, прачытаны і апублікаваны
ў эміграцыі, прайшоў практычна незаўважаным у Польшчы,
не кажучы ўжо пра іншыя краіны былой вялікай Рэчы
Паспалітай. Гэта вельмі шкада, таму што тлумачыць ён сутнасць
агульнай спадчыны. Ён паказвае, якія не раз неразумныя
і неабгрунтаваныя спрэчкі вяліся аб спадчыне сярод народаў
былой Рэчы Паспалітай. Спрэчкі аб тым, што польскае,
літоўскае, што ўкраінскае, а што – беларускае.
Я спадзяюся, што чытанне гэтага тэксту ўсвядоміць
сучасным палякам, што яны, ані іх Дзяржава, адроджаная
пасля 1918 года года не была, і, такім чынам, не з’яўляюцца
адзіным спадчыннікам былой вялікай Рэчы Паспалітай.
Усвядоміць ім, што такімі ж спадкаемцамі з’яўляюцца сучасныя
ўкраінцы, літоўцы і беларусы. Яны маюць такое ж права як
палякі да спадчны ад былой вялікай, шматнацыянальнай
і шматкультурнай краіны. Роўнае права да супольнай па
крайняй меры да 1795 (і, магчыма, нават да 1863 г.) культурнай
і кожнай іншай спадчыны. Фактычна, не ўсе народы былой Рэчы
Паспалітай аднавілі сваю незалежнасць у 1918 годзе. Украіна
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і Беларусь – толькі ў 1991 годзе. Таксама розныя падыходы да
гэтай агульнай спадчыны. Іншы ў Літве, іншы ва Украіне і іншы
ў Беларусі. Ніхто не абавязаны прымаць спадчыну, то бок,
прызнавацца да гэтай спадчыны. Але ўсе маюць такое права.
Літоўцам, беларусам і ўкраінцам тэкст Сукенніцкага павінен
усвядоміць, што «польскае» да 1795 года (можа нават да1863)
годзе не мусіла значыць «чужое», гэта таксама магло азначаць
роднае, сваё.
Паляк, літовец, русін (украінец, беларус) былі роўнымі, каб
выкарыстаць гэты неалагізм – «рэчпаспалітакамі», жыхарамі
Рэчы Паспалітай. Кожны шляхціц, незалежна ад таго, ці быў ён
«gente Ruthenus » ці «gente Lithuanus» або «gente Polonus» (апошні
часам званы «караняж) быў грамадзянінам адной і той жа
палітычнай нацыі. Толькі што такая назва як «рэчпаспалітакі»
не сфармавалася». «Паляк» азначала, што нарадзіўся ён у землях
Кароны, у іншы раз – жыхар Рэчы Паспалітай. Незалежна ад
таго, дзе ён нарадзіўся, на якой мове гаварыў як роднай, якія
вызнаваў рэлігіі. Не было ў нас ніякага эквівалента назову
«брытанец», якому адпавядаў бы «рэчпаспалітак. Назва «паляк»
раз была калісьці эквівалентам назвы «брытанец», у іншы раз
«ангелец». Усе што англійскае – таксама брытанскае. Не ўсе, што
брытанскае, заадно англійскае. Брытанскім таксама можа быць
шатландскае або валійскае. У нас мова і яе назвы так дакладна
і адназначна не ўпарадкаваліся.
Такім чынам, гэтыя спрэчкі заснаваны на непаразуменнях.
Спрэчкі, якія пры ўсведамленні сабе сутнасць рэчаў, губляюць
усялякі сэнс. Спрэчкі аб тым, ці нешта (або хтосьці) з’яўляецца
літоўскім, польскім ці русінскім (украінскім, беларускім)
у дачыненні да людзей, якія жывуць або маёмасцей, якія ўзніклі
да 1795 (і, магчыма, нават, як згадвалася раней, да 1863 г.) не
маюць сэнсу.
Калі ўсе ў межах былой вялікай Рэчы Паспалітай, якая
скончыла жыццё ў 1795 годзе і, як такая, ніколі не была
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адроджаная, а адрадзілася канчаткова як некалькі незалежных
адна ад адной дзяржаў, усвядомім сабе гэтыя простыя і на самай
справе відавочныя ісціны, якія нагадвае Сукенніцкі, – будзе
нам прасцей. Мы ўбачым, на самай справе, што большасць
нашых спрэчак пра мінулае, спадчыну не мае сэнсу. Тады мы
зразумеем, што за гэтую супольную спадчыну мы павінны
сёння сумесна клапаціцца.
Ян Відацкі

Віктар Сукенніцкі

Палітычныя наступствы семантычнай памылкі

Словы, а асабліва назвы, маюць вялікае значэнне ў жыцці
чалавека і ва ўсіх звязаных з ім навуковых дысцыплінах.
Некаторыя з іх маюць асаблівую ўласнасць выклікання ў моцных
адзінках – станоўчых або адмоўных – пачуццяў, якія затым
вызначаюць іх паводзіны. У сувязі з гэтым фактам грамадскія
навукі ў цэлым і палітычныя ды юрыдычныя ў прыватнасці,
надаюць вялікае значэнне словам і стараюцца вызначыць іх
значэнне як мага больш дакладным, ствараючы адпаведныя
вызначэнні. Але здараецца так, што сэнс слова зменіцца на
працягу стагоддзяў, і той самы тэрмін часта мае зусім рознае
значэнне для розных пакаленняў.
Прадметам далейшых разваг будзе слова «Польшча» і яго
вытворныя: «палякі», «польскі» г.д., і тое, як яны з’яўляліся
ў часе і якія былі іх значэнні ў розныя гістарычныя эпохі.
З факту, што адзначаем тысячагоддзе Польшчы вынікае, што
гэтыя словы павінны мець гісторыю прынамсі тысячагадовую.
Гэта магчыма, хаця не маем ніякіх тагасных крыніц, у якіх яны
маглі б быць прыменены. Яўрэйскі гандляр Ібрагім ібн Якуб, які
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ў годзе 966 правёў падарожжа з арабскай Іспаніі ва Усходнюю
Еўропу, згадвае ў сваіх запісках толькі што ахрышчанага
польскага князя, Мешка, назы
вае яго аднак «каралём
1
Поўначы» . Праз некалькі дзясяткаў гадоў сын і правапераемнік
Мешка – Баляслаў – вызначаецца у «Жыцці і пакутах святога
Адальберта» завецца «Dux Polonorum»2; у той жа час кіеўскі
летапісец Нестар напісаў аб «ляхах»3. Праз сто гадоў арабскі
географ Аль-Ідрысі Абу Абдаллах эль-Шэрыф, рыхтуючы да
сіцылійскага караля Рожера II сярэбраную карту Зямлі, апісаў
асобныя краіны, сярод якіх пералічыў «Bulunia – Палонія «ва
Усходняй Еўропе4. Пішучы ў той жа час, так званы Гал Ананім,
самыя стары вядомы з мясцовых летапісцаў, катэгарычна
заявіў: «Polonia... pars est Sclavoniae...».
Такім чынам, няма сумненняў у тым, што ў самых старых
крыніцах слова «польскі» было выкарыстана ў палітычным
сэнсе. Для Галла Аноніма Polonia (Польшча) была дзяржавай
Баляслаў Крывавуснага, на якога двары напісаў сваю хроніку.
Межы гэтай краіны недакладна супадаюць з межамі часу яго
папярэднікаў, ва ўсіх выпадках, аднак, польская дзяржава
Пястаў ўключае ў сябе шэраг тэрыторый, населеных роднаснымі
людзьмі, размаўляючых больш ці менш на той жа мове, хоць,
магчыма, у розных дыялектах. Пытанне пра родную польскую
мову не мела аднак большага значэння, так як афіцыйнай мовай
усёй сярэднявечнай Еўропы была латынь. Цалкам магчыма,
што некаторыя жыхары «Польшчы» Крывавуснага (а таксама
Мешка або Храбрага) не гаварылі ў сваіх дамах на гэтай мове,
у той час як на ёй гаварылі па-за «Польшчай».
1
2
3

4

Monumenta Poloniae Historicae, Nowa seria: Vol. I, Кракаў 1946, стар. 48.
Тамжа, стар. 179.
Паводле Мікалая Рудніцкага больш за тысячу гадоў таму існавлаі два сваяцкія
плямёны лехітаў-ляхаў (Попель) ды палян-палякаў (Пяст): cf. O przedpiastowski ośrodek Państwa Polskiego, „Przegląd Zachodni” 1953, Познань, н-р 9/10,
стар. 31–56.
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Гэтыя справы набралі яшчэ больш складанага абароту ў час
падзелу дзяржавы Пястаў паміж нашчадкамі Крывавуснага.
Ці «Польшча» наогул існавала тады, быўшы падзеленай сярод
многіх князёў, толькі намінальна залежных ад пануючага
ў Кракаве?
У той час паявіліся па меншай меры дзве «Польшчы»: «Maior»
(каля 1250) і «Minor» (каля 1350), Вялікая і Малая Польшча. Да
сённяшняга дня не існуе адзінае меркаванне аб паходжанні
і значэнні гэтых да гэтага часу шырока выкарыстоўваных назваў
Велькапольска і Малапольска5. Польскі прыклад адрозніваецца
ад іншых падобных яму, напрыклад, Вялікай і Малой Грэцыі ці
Русі. У адрозненне ад іх, «Малая» Польшча была значна большая,
чым «Вялікая», у той час як гэтая апошняя была калыскай
польскай дзяржавы (пястоўскай), хоць сталічны горад Кракаў
быў у Малапольшчы. Магчыма, што назва «Вялікапольшча»
выкарыстоўвалася, каб задаволіць амбіцыі паўночна-заходніх
пястоўскіх князёў, якія лічылі свае землі за лепшыя і сапраўды
польскія і марылі пра аднаўленне польскай кароны, сімвалу
адзінства і дзяржаўнага польскага суверэнітэту. У той час
як большасць папярэднікаў Крывавуснага была ўрачыста
каранавана – пры больш ці менш відавочнай згодзе папы
і германскага імператара – у Гнезне на польскіх каралёў, што не
атрымалася яго спадчыннікам, і калі ў 1297 годзе вялікапольскі
Пшэмыслаў II дасягнуў кароны, валадаранне ягонае было
вельмі нядоўгім.
Трынаццатае стагоддзе было поўным падзей для Польшчы.
Яе ўсходнія землі былі разрабаваныя нашэсцям язычнікаў,
з якіх найбольш небяспечнымі з’яўляліся татары; у некаторых
выпадках яны дабраліся на поўдзень ад Кракава і Сілезіі,
пазначыўшы свой маршрут крывёй і пажарышчамі. Даючы ўсёй
сілай адпор агрэсіі з Усходу, польскія пястоўскія князі лічылі
5

Gerard Labuda, W sprawie pochodzenia nazw Wielkopolska i Małopolska, „Przegląd Zachodni” 1954, н-р 5/6, стар. 112–119.
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сябе членамі заходняй Хрысціянскай супольнасці, адкрылі сваю
заходнюю мяжу на мірнае пранікненне не толькі хрысціянаў,
але і яўрэяў, якія ў тыя дні жорстка пераследаваліся ў многіх
заходніх краінах. Заходнія каланісты, у большасці раёнаў
немцы, нанова засялілі польскія гарады, якіх насельніцтва было
спустошана татарамі. Больш таго, у 1226 годзе пястоўскі князь
Конрад Мазавецкі запрасіў нямецкі тэўтонскі ордэн сяліцца на
сваёй тэрыторыі, каб стварыць брандмаўэр супраць язычнікаў
ад уварванняў іх з паўночна-ўсходу. Гэта было пачаткам
пазнейшай Прусіі; назва выразанага ў пень паганскага племя
была перанятая заваёўнікамі.
Многія Пясты парадніліся з нямецкімі прынцэсамі; яны
не працівіліся ўплывам з Захаду і фактычнай германізацыі іх
двароў і гарадоў. Іх прыязныя пачуцці ў адносінах да насяленцаў
не падзяляла значная частка насельніцтва; у трынаццатым
стагоддзі бачым першае польскае нацыянальнае пачуццё, калі
карэнныя жыхары сталіцы Кракава сталі разглядаць новых
замежных каланістаў як чужых, дома карыстаючыхся іншай
мовай і іншым абычаем. Да гэтай пары вызначэнне палякаў
як падданых Пястаў (Reges або Duces Polonorum) становіцца
недастатковым, і павінна было быць перагледжана.
Гэта новае нацыянальнае пачуццё было асабліва моцным
у Малапольшчы, і выкарыстаў яго зручна спачатку малаважны
князь Уладзіслаў Лакетак. На піку свайго бурнага жыцця, ён
здолеў аб’яднаць вялікую частку пястоўскіх зямель і ў 1320
годзе быў каранаваны ў Кракаве як польскі кароль, кароль
«totis Poloniae», усіх «Польшчаў», прынамсі, Вялікопольшчы
іМалапольшчы.Ягосыніпераемнік,Казімір,нетолькіўвекавечыў
справу бацькі, але і – у адпаведнасці з народнай прымаўкай –
«атрымаў Польшчу драўлянай, а пакінуў мураванай». З усіх
польскіх каралёў ён быў названы нашчадкамі «Вялікім». Не
быў ён занадта «нацыяналістычны» і падтрымліваў іміграцыю
з Захаду, як нямецкую, так і яўрэйскую Такім чынам, першае

Віктар Сукенніцкі: Палітычныя наступствы семантычнай памылкі

71

вызначэнне палякаў было адноўлена: кожны, хто прапаведаваў
вернасць каралю і «Кароне», разглядаецца палякам. Хоць не
аказвалася вялікае значэнне для поўнага адзінства мовы, веры
і звычаю, з цягам часу яно дамаглося значнага прагрэсу.
Так як Казімір Вялікі не пакінуў законнага нашчадства,
дынастыя Пястаў згасла і польская карона перайшла ў рукі
замежнікаў; спачатку караля Венгрыі Людвіка, нашчадка
франка-венгерскага роду Анжу, а затым у рукі яго дачкі Ядвігі,
а пасля яе смерці яе мужа, вялікага князя літоўскага Ягайлы
і яго нашчадства нараджанае ад чацвёртай жонкі, сціплай
рускай (беларускай) князёўны Сонькі (Сафіі) Гальшанскай. На
працягу амаль двух стагоддзяў – і гэта быў апагей яе велічы –
Польшча кіравалася «чужаземцамі», не меўшымі ані кроплі
«нацыянальнай» польскай крыві ў сваіх жылах. Тое ж самае
ставіцца і да большасці наступных польскіх каралёў. Сляды
ягелонскай крыві часта рашалі аб іх поспеху ў вольны елекцыях
на польскі трон, ці, дакладней, у здабыцці кароны Рэчы
Паспалітай, якую ўзначальваў абраны ў агульным галасаванні
прэзідэнт званы каралём.
Паколькі Ягайла і яго нашчадкі былі паўнапраўнымі
ўладарамі Вялікага Княства Літоўскага, пра іх жыцці
працягваллася дынастычная вунія паміж дзвюма незалежнымі
дзяржавамі, Польшчай Польскай Рэччу Паспалітай (Каронай)
і Вялікага Княства Літоўскага. Грамадзяне Рэчы Паспалітай
лічыліся «палякамі», а падданыя вялікага князя «літоўцамі»
(ліцвінамі), незалежна ад таго, на якой мове яны гаварылі ў сваіх
дамах, у якіх храмах маліліся і якія мелі абычаі. Няма ніякіх
сумневаў, аднак, што дзвесце гадоў таму аб’яднанне спрыяла
ўзаемнай асіміляцыі і знікненню адрозненняў, спачатку вельмі
прыкметных. Афіцыйнай мовай у Польшчы была яшчэ латынь,
а ў Вялікім Княстве руская мовы, з якой пазней развінулася
беларуская. Дамінуючай рэлігіяй у Польшчы быў каталіцызм;
у Вялікім Княстве было шмат праваслаўных. Большая частка
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польскага насельніцтва (каля 10%) карысталася значнымі
палітычнымі правамі: habeas corpus, «свабодныя элекцыі»
каралёў і г.д., у той час як усе ліцвіны-літоўцы былі толькі
падданымі сваіх князёў, пазбаўленыя якіх-небудзь палітычных
правоў.
У сярэдзіне пятнаццатага стагоддзя легальныя прадстаўнікі
сельскага і гарадскога насельніцтва Прусіі, быўшай дэ-факта
незалежнай дзяржавай кіраванай на працягу двух сотняў
гадоў тэўтонскімі рыцарамі, звярнуліся да польскага караля
з просьбай аб уключэнні іх да Польскай Кароны, і каб яны сталі
юрыдычна палякамі. Пасля перамоваў просьба была задаволена,
і у 1454 годзе Прусія была афіцыйна ўключана ў Польшчу,
а яе жыхары становяцца юрыдычна палякамі. Гэты факт не
ўплывае на які-небудзь прамы шлях на звычкі і лад жыцця
змешанага насельніцтва краіны: яны маюць гарантаваную
поўную аўтаномію ва ўнутраных справах, і нямецкая мова не
толькі талеравалася ў асабістым жыцці моцна германізаванага
гарадскога насельніцтва, але заставалася афіцыйнай мовай
Прусіі. Незвычайны з канстытуцыйнага пункту гледжання
акту з 1454 года знаходзіцца ў стадыі абмеркавання юрыстаў
і гісторыкаў6. Пасля вайны, супраціўляючыеся яму крыжакі
знайшлі прамежкавае рашэнне: па торуньскім дагаворы (1467),
толькі заходняя частка Прусіі стала ўключана ў польскую Карону,
з захаванем гарантый, апісаных вышэй, у той час як усходняя
частка стала феудум Польшчы, кіраваным рэфармаваным
Тэўтонскім ордэнам, праходзячы ў 1525 г. на пратэстантызм.
Рэфарматарскі руху і яго розныя адгалінаванні (гусітызм,
лютэранізім, кальвінізм) карысталіся ў шаснаццатым стагоддзі
вялікім поспехам, як у Кароне, так і ў Вялікім Княстве, спрыяючы
далейшую дыферэнцыяцыю паміж палякамі і літоўцамі.
6

Marian Biskup, Do genezy inkorporacji Prus і Wojciech Hejnosz, Prawnopaństwowy stosunek Prus do Korony w świetle aktu inkorporacyjnego z roku 1454, „Przegląd
Zachodni” 1954, н-р 7/8, стар. 293–306 і 307–330.
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Апошнія Ягелонцы занялі даволі нейтральнае стаўленне да
пратэстанцкага руху («Я не гаспадар вашага сумлення» –
сказаў Жыгімонт Аўгуст, але імкнучыся ўсімі сродкамі надаць
канчатковую форму і ўмацаваць структуру сваёй дзяржавы.
У 1526 годзе ўнук Ягайлы Жыгімонт Стары ўключыў Мазовію
пасля заканчэння мясцовай дынастыі Пястаў. Так вось са
старой спадчыны Пястаў толькі Сілезія засталася за межамі
Кароны і кіраваўся роднымі пястаўскімі князямі, усё больш
падвяргаючыхся германізацыі. Сын Жыгімонта, напалову
італьянец, Жыгімонт Аўгуст, не меў законнага спадчынніка.
Калі ў 1561 годзе паўночныя суседзі ўсходняй Прусіі Рыцары
Мяча вырашылі рушыць услед за сваімі нямецкімі калегамі
тэўтонскімі рыцарамі, і рыжскі архібіскуп аддаўся пад апеку
польскага караля Жыгімонта Аўгуста, тэрытарыяльныя
ўладанні караля сталі самымі буйнымі ў Еўропе. Захаванне іх
адзінства пасля заканчэння дынастыі Ягелонаў не было лёгкай
задачай, бо іх жыхары адрозніваліся мовай, верай і звычаямі.
Ці можна людзей, якія былі звязаны адзін з адным толькі ла
яльнасцю ў адносінах да супольнага ўладара, Польскай Кароны
і яе ліберальных устаноў, назваць супольным імем «палякаў»?
Але гэтая назва была больш шырока распаўсюджана ў больш
вузкім сэнсе, вызначала людзей, размаўляючых на канкрэтнай
мове і якія лічылі яе роднай.
Рух Рэфармацыі прывёў ва ўсёй Еўропе да выцяснення яшчэ
ўніверсальнай лацінскай мовы дзеля айчынных. Гэтак і адбылося
ў краінах Ягелонаў, дзе пратэстанты пачалі выкарыстоўваць
нацыянальныя мовы ў сваёй прапагандзе звернутай супраць
каталіцызму. На працягу некалькіх дзесяцігоддзяў, у дадатак да
публікацый на рускай (беларускай) і літоўскай мовах, з’явілася
багатая літаратура на польскай мове. Мікалай Рэй (1505–1569),
народжаны ў Жураўне пад Галічам, пасяліўшыся ў Нагловіцах
пад Кельцамі, ад 1533 года апублікаваў шэраг арыгінальных
твораў на польскай мове, тым самым давёўшы, што «палякі
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не гусі, сваю мову маюць»; лічыцца ён як стваральнік і бацька
польскай літаратуры. Польская літаратурная мовы зусім не была
добра вядомай і шырока выкарыстоўвалася ўсімі жыхарамі
ягелонскіх дзяржаў: «палякамі, літоўцамі, прусакамі, русінамі,
мазурамі, жамойтамі, лівонцамі, падляшанам, валынянамі,
кіеўлянамі»7. У гэтым кантэксце, палякі былі толькі некаторымі
з жыхароў, «адзінай Рэчы Паспалітай і супольнага Каралеўства»,
яшчэ не маючы агульнай назвы для ўсіх сваіх грамадзян.
Нават лацінская тэрміналогія наўрад ці магла ахапіць
складаную сітуацыю ў ягелонскіх дзяржавах. Мала хто
ў пятнаццатым стагоддзі ў Польшча пагадзіўся б з італьянскім
гуманістам Філіпам Буонакорсі, які пасля выгнання з Рыма
знайшоў прытулак у Польшчы. У 1490 годзе ён пісаў да папы,
што «на такой вялікай тэрыторыі насельніцтва і народ (gens
et natio) з’яўляюцца адзінасцю, і няма ніякіх адрозненняў
у звычаях, мове або ўстановах; аб’ядноўвае ўсіх агульная згода
адносна спраў боскіх і людскіх, а таксама да закону... можна
сказаць, што гэта не народ, але адзін дом і адна сям’я»8. Польскія
пісьменнікі, сучасныя Буонакорсі, не падкрэслівалі, аднак,
адрозненне паміж рознымі ягелонскімі краінамі, проста не
прызнавалі ахвотна жыхароў паўнавартаснымі грамадзянамі
незасіміляваных ці новапрыбылых. Старэйшая тэрміналогія,
не адрозніваючая яшчэ паміж сталымі жыхарамі польскай
дзяржавы: «regnicola», «incola regni Poloniae», падлягала
паступовай замене «Polonicum genus», «gens Polonorum», «gens et
natio Polona», якое больш падкрэслівае супольнае паходжанне
(gens i genus ад gignere; natio ад nasci), чым месца жыхарства.
Гэта «расізм» пятнаццатага стагоддзя станавіў у нейкай
7

8

Гэта пралік жыхароў часткі супольнай дзяржавы знаходзіцца ў пісаных яшчэ
па-латыні «Дыялогах крушвіцкіх» Яна Дымітра Солікоўскага, львоўскага
арцыбіскупа на пераломе XVI і XVII ст. Прыведзенае Станіслаам Котам,
Świadomość narodowa w Polsce w wieku XV–XVII, „Kwartalnik Historyczny” 1938,
vol. 52, стар. 22.
Тамсама, стар. 20.
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ступені «нацыяналізм» канца трынаццатага стагоддзя, які
быў накіраваны ў асноўным супраць нямецкіх пасяленцаў
тлумна насяляючых польскія гарады. У сваім знакамітым
«Monumentum Pro Reipublicae ordinatione», напісаным каля
1475 г., вялікапольскі магнат Ян Остроруг выступіў красамоўна
супраць выкарыстання нямецкай мовы ў храмах. Ён заявіў,
што «сама прырода пасеяла вечны разлад і нянавісць паміж
гэтымі дзвюма мовамі» (польскай і нямецкай) і катэгарычна
патрабаваў, каб кожны, хто хоча жыць у Польшчы, вывучыў
польскую мову9. У той жа час нямецкая мова была афіцыйнай
мовай абедзвюх частак Прусіі, адна з якіх з’яўлялася неад’емнай
часткай Польшчы, хоць людзі, не валодаючыя нямецкай мовай,
не вельмі ахвотна там бачыліся10.
Парадокс заключаўся ў тым, што многія нямецкія пасяленцы
ў Кракаве і ў іншых польскіх гарадах, адыгралі вельмі важную
ролю ў развіцці польскага друку і папулярызацыі кніг – спачатку
перакладаў з латыні, а пасля арыгінальных твораў на польскай
мове сярод карэнных чытачоў. Адзін з іх, кракаўскі выдавец
Геранім Ветор, напісаў у 1542 г. у прадмове да польскага перакладу
аднаго з твораў Эразма Ратэрдамскага: «Будучы прыжыўшымся,
а не народжаным палякам, не магу таму надзівіцца, што калі
любая іншая нацыя сваю мову мілуе, пашырае, прыўкрашвае
і паліруе, чаму ж польскі народ сваёй пагарджае і бурчыць на
яе, а маглі б яе, сапраўды, як я чую, багаццем і красамоўствам
параўнаць з любой іншай; як я разумею ад дюдзей, з якімі я
часам аб гэтым размаўляю, няма тут іншай прычыны, як сама
польская парода, якая да старонніх і чужых звычаяў, спраў,
людзей і моў больш схільная, чым да сваіх уласных11.

9

10
11

Урыўкі цытаваныя Ігнацы Хжаноўскім у яго Historii literatury niepodległej
Polski (965–1795). Wydanie londyńskie, 1942, стар. 31.
Кот, цытаваны, стар. 23.
Chrzanowski, цытаваны, стар. 58.
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Яшчэ больш важным чым у гэтай элегантнай лекцыі польскага
патрыятызму, якую прадставіў тубыльцам «свежы паляк», было
ўжо сучаснае выкарыстанне слова «народ». Увогуле, першыя
польскія аўтары мелі цяжкасці ў пошуку польскага эквіваленту
лацінскага роду слова populus, natio і ў працах пятнаццатага
стагоддзя слова «народ» выкарыстоўваецца ў сэнсе пакалення
або патомкаў12. У адной з папярэдніх публікацый Ветора
з 1521 г. знаходзім выразы «Каралеўства Польскае», «польскія
землі» або «радзіма», але не «польскі народ».
Ветораўскае новае значэнне слова «народ» зусім не было
агуль
напрынятым. Першыя пастановы Сойма выпушчаныя
ў 1550 годзе па-польску (не на латыні) выкарыстоўваць слова
«народ» у сэнсе «стан» і адрозніваць народ «просты» ад «шля
хецкага» і «рыцарскага»13.
Праз дваццаць гадоў, з нагоды Люблінскай уніі, слова
«народ» выкарыстоўваецца для абазначэння ўсіх грамадзян
(роднага паходжання) вызначанай дзяржаўнай тэрыторыі.
Сама вунія была заключана паміж двума «народамі», польскім
і літоўскімі, якія з гэтага часу павінны былі быць назаўжды
аб’яднаны ў адну дзяржаву, Рэч Паспалітую Абовух Народаў.
У наступныя стагоддзі гэты назоў меўа быць самым папулярнай
як у афіцыйны жыцці, які і паўсядзённа.
Жыхары іншых, аўтаномных правінцый ягелонскіх краін,
а асаб
ліва Прусіі, запатрабавалі таксама асобны статут ад
дзельнага «народа». На каранацыйным Сейме ў 1676 г. польскаі нямец
камоўныя дэпутаты ад Прусіі прынеслі афіцыйную
заяўку іх лідэра Дзялынскага супраць апушчэння ў тэксце
прысягі караля іх, прусакоў, патрабуючы тлумачэнняў аб тым,
хто яны ў рэшце рэшт з’яўляюцца – прусакамі, мазурамі,
палякамі або русінамі? На гэтае рытарычнае пытанне дэпутата
Дзялынскага дэпутаты пракрычалі хорам: палякамі, палякамі!
12
13

Кот, цытаваны, стар. 20–21.
Тамсама.
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Такім чынам, запыт прускіх дэпутатаў быў адхілены і Рэч
Паспалітаф (Rzplita) па-ранейшаму прызнала сябе супольнасцю
толькі двух «народаў»14.
У шаснаццатым стагоддзі паўночныя русіны (беларусы), за
ставаліся ў межах Вялікага Княства Літоўскага. Ні яны, ні русіны
паўднёвыя (украінцы), якія з Люблінскай уніі былі ўключаныя
ў Карону, не прэтэндавалі на статус асобнага «народа». Нават
самыя ра
зумныя і адукаваныя русіны, такія як Станіслаў
Ажахоўскі, былі здаволены формулай «Gente Ruthenus, natione
Polonus». У наступным стагоддзі была няўдалая спроба
прызнаць русінаў (казакоў, украінцаў) для саўладальнікаў Рэчы
Паспалітай, як трэці «народ» роўны двум іншым партнёрам
(Гадзяцкая вунія – 1658 г.). Пагадненне з Масквой у Андрушаве
(1667 г.) пахавала план па павелічэнню колькасці «народаў –
членаў Рэчы Паспалітай.
Люблінская унія не з’яўлялася якім-небудзь чынам поўным
задзіночаннем Польскай Кароны і Вялікага Княства Літоўскага.
Яны мелі супольнага кіраўніка дзяржавы, прэзідэнта з тытулам
караля, абранага viritim усёй шляхтай і цэлы шэраг супольных
устаноў, але не ўтваралі агульнага дзяржаўнага цела; дзве
асобныя дзяржавы і два асобныя «народы» дагэтуль жылі разам
у «братэрскай вуніі». Кожная з двух частак гэтага злучэння мела
сваю ўласную назву, не вельмі адэкватную, «Карона Польская»
і «польскі народ» або «палякі», і «Вялікае Княства Літоўскае»,
«літоўскі народ» ці «літоўцы». Надалей не было «родавага»
прозвішча для абодвух «братоў». «Палякі» жылі ў Каралеўстве,
а «літоўцы» ў Вялікім Княстве, але якая мела быць назва для
ўсіх жыхароў «Рэчы Паспалітай двух народаў»?
Было б дзіўна, калі б гэтая важнае пытанне не было
заўважана сучаснымі палітыкамі і палітычнымі публіцыстамі.
14

Інцыдэнт апісаны Котам, loc cit., стар. 23. Кот успамінае таксама параду караля
Жыгімонта Аўгуста, якую даў прускаму князю Альбрэхту Гогенцолерну, каб
той стаў «добрым палякам», стар. 26.
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Яшчэ ў пачатку шаснаццатага стагоддзя, Мацей з Мехава,
званы Мехавітам (вельмі цікавая постаць: доктар Падуанскага
ўніверсітэта, дворскі лекар каралёў – польскага караля Жы
гімонта і чэшска-венгерскага Вацлава, прафесар філасофіі
ў Кракаўскім універсітэце і яго сямікратны рэктар) апублікаваў
кнігу, у якой ускосна вырашана праблема і даецца назва для
ўсяго ўсходнеўрапейскага абшару, ахопленага дзяржавамі
Ягелонаў і для іх кіруючага пласта. Упершыню надрукавана
ў Кра
каве ў 1517 годзе праца Мехавіты «Tractatus de duabus Sarmatias Asiana і інш Europeiana et de continentis in eis»
карысталася вялікім поспехам15. Яе галоўным тэзісам з’яўлялася
патрабаванне, каб усходнееўрапейскі кіруючы клас, шляхта,
нягледзячы на ўсе адрозненні ў мове, веравызнанні і звычаі,
атрыманых ад супольных продкаў, старажытных сарматаў.
З гістарычнага пункту гледжання, гэты больш чым сумнеўны
тэзіс стаў надзвычай папулярнымй сярод польскай шляхты,
якая на працягу наступных некалькіх стагоддзяў называла
сябе сарматамі. Нягледзячы на папулярнасць назвы, яна ніколі
не была афіцыйна прынятая ў якасці агульнай назвы для
пост-ягелонскай Рэчы Паспалітай, ані палітычна актыўнымі
грамадзянамі. Таму таксама нестварылі на яе месцы любое
іншай іншай назвы. Паступова, з-за адсутнасці лепшай
назвы, сталі выкарыстоўваць слова «Польшча», «польскі»
і «палякі», хоць гэта было вельмі няправільна з семантычнага
і лагічнага пункту гледжання (pars pro toto). Гэты працэс спрыяў
распаўсюджванню польскай мовы на ўсёй тэрыторыі Рэчы
Паспалітай.
Хоць публікацыі на літоўскай і беларускай мовах аказалася
эфе
мерным з’явай, польская мова асягнула ў сярэдзіне
шаснаццатага стагоддзя вялікі развой. У канцы стагоддзя яна
15

Кніга мела 3 лацінскія выданні (2-гое ў Вене ў 1518 г., 3-цяе ў Кракаве
ў 1521 г.), 3 польскае (Кракаў 1535–1545) ды была перакалдзена на нямецкую
мову (Аўгсубрг 1518) i італьянскую (Венецыя 1561). Stanisław Cynarski, The
Shape of Sarmatian Ideology in Poland, „Acta Poloniae Historica”, vol. 19.
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дасягнуў поўнай сталасці, і нават дасканаласці ў працах Яна
Каханоўскага (1530–1584) і Пятра Скаргі (1536–1612). Яна пачала
паспяхова канкураваць з раней дамінуючай латынню, і ў рэшце
рэшт выцесніла яе ў якасці афіцыйнай мовы Каралеўства.
У іншых частках Рэчы Паспалітай захаваліся старыя афіцыйныя
мовы; нямецкая ў Прусіі і Лівоніі, у Вялікім Княстве руская.
З заніканнем выкарыстоўвання латыні адпаведнае веданне
польскай мовы стала conditio sine qua non абавязковай умовай
для тых, хто спрабаваў дзейнічаць у грамадскім жыцці ў больш
шырокім маштабе, чым мясцовым. Прыклад гэтай з’явы мы
бачым у князя Януша Радзівіла, які, знаходзячыся ў рэзкай
апазіцыі да тагачаснага караля, напісаў ў 1615 г. свайму брату,
польскаму гетману Кшыштафу, «Як я літоўцам нарадзіўся, дык
літоўцам мне прыйдзецца памерці, аднак польскага ідыёма мусім
ужываць на нашай радзіме»16. Прыклад Радзівіла ўздзейнічаў
і цягнуў за сабой іншых: яго меркаванне падзялялі актыўна
палітычна грамадзяне Княства і праз некалькі пакаленняў
польская мова стала дамінуючай мовай на ўсёй тэрыторыі
Рэчы Паспалітай сярод вышэйшых, палітычна актыўных слаёў.
У той час нават праваслаўная царква ва Украіне добраахвотна
прыняла польскую мову; многія падручнікі і іншыя выданні
знакамітай Кіева-Магілянскай акадэміі Пятра Магілы былі
надрукаваныя на польскай мове, а таксама пераважала яна
сярод выкладчыкаў і студэнтаў Акадэміі.
Паколькі размаўлялі па-польску, жыхары Вялікага Княства
ня пратэставалі, калі іх звалі «палякамі», асабліва ў час
знаходжання за мяжой – «у чужых землях бываючы (літоўцаў),
звычайна называюць палякамі», піша Андрэй Любенецкі на
пачатку сямнаццатага стагоддзя17. Аднак сярод суграмадзян
Рэчы Паспалітай надалей звалі «літоўцамі», часта да якіх

16
17

Кот, loc.cit., стар. 25.
Тамсама, стар. 24.
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няўважліва адносіліся «сапраўдныя палякі» з-за спецыфічнага
акцэнту і крыху дзіўных звычаяў. Паступова назва «літоўцы»,
падобна як «мазуры», «вялікапаляне» або «малапаляне», сталі
геаграфічным паказчыкам іх паходжання з пэўнай часткі Рэчы
Паспалітай. Хоць яе надалей афіцыйна называлі «Рэч Паспалітая
Абодвух Народаў», часцей за ўсё называлася проста «Рэч
Паспалітая Польская» і ўсе яе грамадзяне «паляквмі»; палякаў
у вузкім сэнсе, жыхараў заходняй часткі Рэчы Паспалітай, сталі
называцць «короняжамі».
Працягваючыся сотні гадоў працэс аб’яднання дзвюх
частак і народаў Рэчы Паспалітай знайшоў сваё завяршэнне
ў Канстытуцыі Трэцяга Мая, прынятай Сеймам і прысяжанай
каралём у 1791 г. Хоць наступныя падзеі перашкодзілі
ажыц
цяўленню ўсіх яе палажэнняў, яе асноўная ідэя была
з энтузіязмам сустрэта публікай: «Рэч Паспалітая Абодвух
Народаў» з гэтага часу ўтварае непарыўнае адзінства. Апошні
польскі кароль Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, народжаны
ў Вялікім Княстве ў Воўчыне і звязаны з літоўска-рускім родам
Чартарыйскіх, раней займаў пасаду стольніка літоўскага; пад
ціскам імператрыцы зняў сваю падтрымку Канстытуцыі. Іншы
Літвін, Тадэвуш Касцюшка быў тады абвешчаны і прзнаны
як «Начальнкі народа». Якога народа? Напэўна, «польскага».
Згодна з сучасным значэннем гэтага слова, яно ахоплівала
ўжо «абодва народы»: караняжаў і ліцвіноў, а таксама некалькі
gentes: русінаў, жамойтаў, прусакоў, мазуроў, падалякаў,
вялікапалян, малапалян г.д. і г.д. Была выказана гэтая думка
адразу ў некалькіх Маніфестах Касцюшкі, звернутых да розных
частак Рэчы Паспалітай і цалкам прынятых іх жыхарамі.
Касцюшкоўскае паўстанне было задушана рускімі (1794),
а ў на
ступным годзе суседзі завяршылі поўнае палітычные
знішчэнне Рэчы Паспалітай. Польская дзяржава знікла з карты
Еўропы; не было на ёй ні Каралеўства Польскага, ні Вялікага
Княства Літоўскага, не хапала Рэчы Паспалітай аднаго ці
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больш народаў. Але што здарылася з тымі ж народамі, палякамі
і літоўцамі? Як вядома, гістарычна кажучы, паняцце дзяржавы
і яе ўладара (Dux або Rex Polonorum і Польскае Каралеўства)
апярэдзілі паняцце Польшчы і палякаў, і найбольш шырока
прынята паняцце азначала жыхароў ці грамадзянін краіны.
Такім чынам, калі няма дзяржавы, няма народу; усё гэта было
вельмі лагічна. Дзяржавы якія разабралі Рэч Паспалітую –
у прыватнасці, Расія – шырока распаўсюджвалі словы, якія
быццам бы сказаў Касцюшка на полі бою пад Мацяевіцамі: Finis
Poloniae.
Меркаванне народа, аднак, было інакшае. Павернуты пасля
1795 г. у падданых імператрыцы, аўстрыйскага імператара
і караля Прусіі, ён адмовіўся ператварыцца ў рускіх, аўстрыйцаў
і прусакоў. Многія людзі пакінулі сваю радзіму і ўтварылі пад
Напалеонам Банапартам польскія легіёны, якія горда абвяшчалі
на ўвесь свет, што «Польшча яшчэ не загінула пакуль мы
жывем», і заявіў пра свой намер вярнуцца са зброяй у руках,
перасякаючы Віслу і Варту, каб стаць ізноў палякамі. Такога
вызначэнне таксама не засталося без уплыву на асноўныя
краіны еўрапейскага канцэрта. Пасля паразы Напалеона ў 1815
годзе было вырашана на Венскім кангрэсе фармальна прыняць
далейшае існаванне польскага народа і нават стварыць
абкарнанае «Каралеўства польскае» з царом як яго галавой.
Яшчэ раз народ адпрэчыў такое роду рашэнне. Варшаўскія
палякі не забылі пра «братоў з-за Буга» і аб «землях забраных»
на ўсходзе, дзе ў той час наступіла развіццё польскай культуры
з Віленскім універсітэтам і Краманецкім ліцэем ў якасці яе
асноўнага агменю. Не існуе ніякіх сумненняў у тым, што на
працягу першых дзесяцігоддзяў дзевятнаццатага стагоддзя
і падчас праўлення цара паланізацыі Вялікага Княства,
наступіў надзвычайны прагрэс, які значна пера
вышаў тое,
што адбывалася тут на працягу апошніх чатырох ста
год
дзяў. Найбуйнейшыя польскія паэты і пісьменнікі, Міцкевіч
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і Славацкі, нарадзіліся і атрымалі адукацыю на гэтых землях.
Без іх, як і без шматлікіх іншых суайчыннікаў, нельга ўявіць
сучасную Польшчу і яе культуру. У іх не было сумневаў у быцці
палякамі, а свой родны край яны лічылі неад’емнай часткай
агульнага цэлага званага «Польшчай».
Пасля смерці Аляксандра I канчаткова адмовіліся ад планаў
мірнага аб’яднання «Забраных краін» былога Вялікага Княства
Літоў
скага з «Каралеўствам Польскім». Быбухла польскаруская вайна 830–1831 гг., якая суправаджалася антырасійскім
паўстаннем у Вільні і іншых літоўскіх і рускіх землях. Расійскага
перамога стала прычынай «Вялікай эміграцыі» на Захад,
большая частка з эмігрантаў паходдзіла з ВКЛ. Мроіўшы
ў Парыжы аб сваёй айчыне, Адам Міцкевіч, «літвін» і самы
вялікі польскі паэт пісаў свой шэдэўр – «Пана Тадэвуша», які
пачынаўся выклікам, «Літва, радзіма мая». У сваіх палітычным
творы «Кнігі народа і пілігрымства польскага» – сфармуляваў
агульнапрыняты тэзіс: браты з супольным імем, палякі, не
павінны спрачацца з-за іншых імёнаў, ліцьвіна і мазура.
Наступілі дзесяцігоддзі барацьбы за незалежнасць
і аднаўленне Рэчы Паспалітай, поўнасцю падтрымліванай усёй
прагрэсіўнай Еўропай, уключна з Марксам і Энгельсам, якія
ў шэрагу публікацый патрабавалі незалежнасці Польшчы ў яе
межах 1771 года. У гады 1863–1864 падземны Нацыянальны
ўрад у Варшаве афіцыйна прыняў на сваім гербе трохполюсны
шчыт з польскім арлом, літоўскай пагоняй і рускім святым
Міхалам ды лозунг «Роўныя з роўнымі, вольныя з вольнымі».
Шырокая падтрымка гэтых ідэй знайшла свой выраз у тым, што
Студзеньскае пастанне ахапіла ўсю тэрыторыю акупаваную
Расеяй, а найдаўжэй трывала ў Літве і Беларусі, і вёў яго да
трагічнага канца ліцвін Траўгут.
Як гэта ні парадаксальна, нават самы радыкальны, левыя
і антыпатрыятычны рух выступаў за адзінства дзвюх частак
былой Рэчы Паспалітай; у пачатку дваццатага стагоддзя Фелікс
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Дзяржынскі націскаў на тое, каб сацыял-дэмакратычная партыя
ахапіла ўсё Польскае каралеўства і Літву (СДКПіЛ). Агульная
тэндэнцыя, аднак, рухала да дэзінтэграцыі.
Працэс дэмакратызацыі прынёс адраджэнне нацыянальных
пачуццяў у шырокіх масах, якія не ўдзельнічалі ў палітычным
жыцці да падзелу Рэчы Паспалітай. Размаўляючая па-польску
інтэлігенцыя прыняла самы актыўны ўдзел у адраджэнні
нацыянальнай культуры і літаратуры украінцаў, літоўцаў
і беларусаў.
У пачатку дваццатага стагоддзя ўзнік польскі нацыя
налістычны рух, лідэрам якога і тэарэтыкам быў Раман Дмоўскі.
У яго «Думках сучаснага паляка» (1902) ён выступаў супраць
«фальшывага шляху польскай дэмакратыі», «спадчыны палі
тычных адхіленняў нашага гістарычнага развіцця» і абвясціў
«новы», «станоўчы патрыятызм» не Рэчы Паспалітай або
дзяржава ў цэлым, але народа («нацыяналізм»), які ён лічыў
«жывым грамадскім арганізмам». «Як і ўсе арганізмы, народ
змагаецца з іншымі народамі за выжыванне»: «Жывая істота,
трывіяльна кажучы, патрабуе ежы». «Гэта не азначае, што мы
з задавальненнем маем глытаць уўсе элементы, якія мы знаходзім
на дарозе. Нацыянальны організм павінен імкнуцца паглынуць
толькі тое, што можа засвоіць і ператварыць для павелічэння
росту і сілы калектыўнага цела». Дмоўскі лічыў яўрэйскі элемент
за асабліва нястраўны для «польскага арганізму», у адрозненні
ад простага для асімілявання славянскага элементу.
Дмоўскага «сучасная» філасофія нацыяналізму і польскага
імперыялізму набыла значную папулярнасць сярод палякаў.
Яны сталі разглядаць як ворагаў, і нават «здабычу» сваіх
даўніх былых «братоў» з супольнай Рэчы Паспалітай, якія
не мелі найменшага жадання зліцца ў польскі «нацыянальны
арганізм». Палітычная філасофія братэрства двух (або
і больш) народаў былой Рэчы Паспалітай стра
ціла сваю
прыцягальную сілу і была заменена філасофіяй барацьбы

84

Віктар Сукенніцкі: Палітычныя наступствы семантычнай памылкі

на смерць паміж «нацыянальнымі арганізмамі»: польскім,
украінскім, беларускім і г.д.
У выніку, слова «польскі», «палякі» і «Польшча» больш не
маглі быць выкарыстаны ў тым сэнсе, што на працягу апошніх
трох соцень гадоў, калі былі самейнай назвай для ўсіх членаў
Рэчы Паспалітай. Назва «ліцвін» таксама змяніла сваё значэнне;
жыхары Вялікага Княства не стварылі аднаго «нацыянальнага
арганізму», а ў эпоху нацыяналізмаў мелі быць падзеленымі на
палякаў, літоўцаў, беларусаў і г.д.
Падчас Першай сусветнай вайны, працэс нацыянальнай
дэзінтэграцыі значна прасунуўся наперад, і падчас Парыж
скай мірнай канферэнцыі з яе вільсанаўскімі лозунгамі
«нацыянальнага самавызначэння», кожны з розных «нацыя
нальных арганізмаў» імкнуўся здабыць «нацыянальную
дзяржаву. У той час як паўднёвыя і заходнія славяне здолелі
пазбегнуць
палітычнай
дэзінтэграцыі,
вынайшаўшы
новыя, больш ці менш лагодныя і прывабныя назвы, такія
як Югаславія і Чэхаславакія, падобная спроба палітычнай
інтэграцыі зямель былой Рэчы Паспалітай завяршылася
поўным правалам. Адной з прычын гэтай няўдачы была
семантычная: ухапленне за ўсвячаныя даўняй традыцыі
назвы «Польшча», «польскі» і «палякі». З дваццатага стагоддзя
гэтыя назвы былі выкарыстаны канкрэтным «нацыянальным
арганізмам», вядучым смяротны бой з іншымі «нацыянальнымі
арганізмамі», любы намёк на сувязь з «Польскай Рэччу
Паспалітай» на якой-небудзь этнічна няпольскай тэры
торыі лічыўся сведчаннем імперыялізму. Калі народжаны
ў Варшаве Дмоўскі раз’юшана выступаў супраць федэральных
канцэпцый адроджанай Польскай Рэчы Паспалітай, так
Начальнік Дзяржавы Пілсудскі (народжаны ў Літве ў ваколіцах
Вільні) і прэм’ер-міністр Падэрэўскі (народжаны ва Украіне)
схільныя разумець слова «польскі» ў старым гістарычным
сэнсе. 5 ліпеня 1919 года прэм’ер-міністр Вялікабрытаніі Лойд
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Джордж палічыў патрэбным рэзка дакараць Падэрэўскага
з-за яго меркаванага імпэрыялізму. Афіцыйны амерывканскі
«Pappers...»18, сцвярджае, як прадстаўнік невялікага народа
(«Я належу да маленькага народа... які ўсё жыццё змагаўся
за правы малых народаў»), прэм’ер найбуйнейшай імперыі
свету панаракаў, што «найцяжэй яму ўстрымліваць палякаў
ад анэксіі іншых народаў і навязваннем іншым такой жа жа
тыраніі, ад якой яны пакутавалі на працягу многіх стагоддзяў»;
«Паверце мне, гэта большыя імперыялісты, чым Англія ці
Францыі, не кажучы ўжо пра Злучаныя Штаты». Падэрэўскі
бурна пратэставаў:
«Мы не імперыялісты і не жадаем анэксаваць якую-небудзь
краіну або які-небудзь народ. Мы ніколі не праследавалі
іншай дзяржавы ці чужой мовы. Ніколі не праследавалі
ніякай рэлігіі. Ніколі не навязвалі іншым чужым ім звы
чаяў, лепшым доказам з’яўляецца той факт, што пасля
600 гадоў сумеснага жыцця прымітыўныя народы, такія,
як літоўцы, беларусы ці нават украінцы, існуюць да сёння,
і нават з нашай практычнай дапамогай аднаўляюць свой
індывідуальны характар».
Тое, што сказаў Падэрэўскі, было праўдай, але адносілася да
«даўніх», «класічных» палякаў, і не «сучасных» палякаў з-пад
знаку Дмоўскага, якія славілася дрэннай рэпутацый сярод
заходніх дзяржаўных дзеячаў і сярод былых «братніх народаў»
Рэчы Паспалітай, якія ў дваццатае стагоддзе былі не менш чым
Дмоўскі заражаныя нацыяналізмам.
Калі б нашы продкі з шаснаццатага і наступных стагоддзяў
не дапусціліся да такой багатай у злавесныя наступствы
семантычнай памылкі, калі б пайшлі за прапановай Мехавіты
або прыдумалі якую-небудзь іншую назвву – аналагічную
«Вялікабрытаніі», «Аб’яднаных штатаў» і г.д. – тыпу «Злучаных
18

„Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Paris Peace
Conference 1919”, vol. VI, стар. 198–199.
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Штатаў Усходняй Еўропы», Усходняга саюза» ці Міжмора
(«Intermarium»), паразуменне ў дваццатым стагоддзі паміж
брытанскім валійцам і «польскім» украінцам ці літоўцам было
б гэтак жа простым, як заняцце валійцам пасады брытанскага
(не англійскага) прэм’ер-міністра ці прэзідэнтуры Міжмора
(«Intermarium») (а не польскай дзяржавы) украінсцам або
літоўцам. Калі б так адбылося, гісторыя Еўропы і свету пайшла
б зусім па іншаму.
пераклала Мірa Лукшa

Даведка пра аўтара

Віктар Сукенніцкі (1901–1983) – польскі гісторык, юрыст,
публіцыст і саветолаг. Скончыў юрыдычны факультэт
Універсітэта Стэфана Баторыя ў Вільні, зрабіў доктарскую
ступень у Сарбоне ў Парыжы, а затым зноў габілітаваўся
ў віленскім універсітэце Стэфана Баторыя. А пачатку 30-х
гадоў быў звязаны з нядаўна створаным інстытутам навуковых
даследаванняў па Усходняй Еўропе ў Вільні і Факультэтам
права і грамадскіх х навук Віленскага ўніверсітэта. Ён быў
адным з першых у Польшчы саветолагаў. Пасля пачатку Другой
сусветнай вайны і савецкага ўварвання ў Вільню арыштаваны
НКВД і дастаўлены ў працоўны лагер у Краснаярску. Пасля
падпісання дагавору Сікорскага-Майскага быў вызвалены
і працаваў спачатку ў пасольстве Польшчы ў Савецкім Саюзе,
якое часова размяшчалася ў Куйбышаве. З Савецкага Саюза
выйшаў з арміяй Андэрса ў Іран, а адтуль дастаўся ў Англію.
У 40-х гадах выкладаў у Оксфардзе і ў Школе палітычных
навук у Лондане. З 1952 года працаваў на Радыё Свабодная
Еўропа, і ў канцы 50-х гадоў пераехаў у Злучаныя Штаты, дзе
працаваў у Інстытуце Гувера. Быў актыўным у навуковым
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і публіцыстычным плане. Публікаваў на польскай і англійскай
мовах. З 50-х гадоў быў звязаны з асяроддзем «Культура»
Гедройца. У «Культуры» публікаваў артыкулы пра Савецкі Саюз,
у прыватнасці, меў цікавасць да пытанняў Літвы і Беларусі.
Выдаваў таксама ў «Культуры» кнігі. Яго апошняя публікацыя –
«Легенда і рэальнасць. Том успамінаў аб універсітэце Стэфана
Баторыя». Сукенніцкі памёр у Стэнфардзе (ЗША) 10 красавіка
1983 года.

Бібліяграфічная даведка

«Палітычныя наступствы семантычнай памылкі» (Political Consequences of a Semantic Mistake) – гэты даклад быў упершыню
прадстаўлены на Першым з’ездзе Польскага інстытута
мастацтваў і навук (The First Congress of the Polish Institute of
Arts & Sciences) у Амерыцы, які адбыўся 25–27 лістапада 1966
г. у Нью-Ёрку. Пазней дакумент быў надрукаваны ў зборніку
іншых дакладаў, прадстаўленых на кангрэсе, накладам Іnstitute
on East and Central Europe, Columbia University and The Polish
Institute of Arts & Sciences in America, пад рэдакцыяй Даміяна
С. Вандыча, пад загалоўкам: «Studies in Polish Civilization» (1980).
Польскі пераклад гэтага артыкула паказаўся ў Zeszytach Historycznych 1985, 72, 18–33 у перакладзе Тадэвуша Кадэнацы.

Keli redaktoriaus ir leidėjo žodžiai

Wiktoro Sukiennickio tekstas, paskelbtas ir išspausdintas emigracijoje, iš esmės liko nepastebėtas Lenkijoje, nė nekalbant apie kitus
buvusios didžiosios Respublikos kraštus. Dėl to tenka labai apgailestauti, nes jis paaiškina bendro paveldo esmę, rodo, kokie neretai
neišmintingi ir nepagrįsti buvusios Respublikos tautų tarpusavio
ginčai dėl paveldo. Ginčai dėl to, kas yra lenkiška, kas lietuviška, kas
ukrainietiška ir kas baltarusiška.
Viliuosi, kad šis tekstas dabartiniams lenkams leis suvokti, kad
jie, taip pat jų valstybė, atgimusi po 1918 metų, nebuvo, taigi ir nėra
buvusios didžiosios Respublikos paveldėtoja. Suvoks, kad tokie patys paveldėtojai yra šių laikų ukrainiečiai, lietuviai ar baltarusiai.
Jie irgi turi tokią pačią kaip lenkai teisę į buvusios didelės, daugiatautės ir daugiakultūrės valstybės paveldą. Vienodą teisę į bent iki
1795 metų (o gal net iki 1863 metų) kultūrinį ir visą kitą paveldą.
Juk ne visos buvusios Respublikos tautos nepriklausomybę atgavo
1918 metais. Ukraina ir Baltarusija – tik 1991 metais. Taip pat skiriasi jų požiūris į tą bendrą paveldą. Vienoks jis Lietuvoje, kitoks
Ukrainoje, dar kitoks Baltarusijoje. Niekas neprivalo prisiimti paveldo, tai yra pripažinti save paveldėtojais. Bet tokią teisę turi visi.
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Lietuviams, baltarusiams ar ukrainiečiams Sukiennickio tekstas
turėtų padėti įsisąmoninti, kad iki 1795 (o gal net iki 1863) metų
„lenkų“ neturėjo reikšti „svetima“, tai taip pat galėjo reikšti gimtą,
savą.
Lenkas, lietuvis, rusinas (ukrainietis, baltarusis) buvo vienodi,
vartojant tokį neologizmą – „respublikiečiai“ (Rzeczpospolitaki),
Respublikos (Rzeczpospolitos) gyventojai. Kiekvienas bajoras, nesvarbu, ar buvo gente Ruthenus, ar gente Lithuanus arba gente Polonus (dažnai vadinamas „koroniažu“, Karūnos piliečiu), buvo tos
pačios politinės tautos pilietis. Tik toks pavadinimas kaip „respublikietis“ nesusiformavo. „Lenkas“ kartais reiškė gimęs Karūnos
žemėje, o kartais – Respublikos gyventojas. Nesvarbu, kur gimė,
kokia jo gimtoji kalba, kokią religiją išpažino. Neturėjome „brito“
atitikmens, kuris atitiktų neologizmą „respublikietis“. Pavadinimas
„lenkas“ gali būti pavadinimo „britas“ arba pavadinimo „anglas“
atitikmuo. Visa tai, kas yra angliška, kartu yra britiška. Bet ne viskas, kas yra britiška, kartu yra angliška. Britiška taip pat sėkmingai
gali būti škotiška ir vališka. Mūsų kalboje ir jos pavadinimuose tai
preciziškai ir vienareikšmiškai nėra sutvarkyta.
Iš tokių nesusipratimų ir gimė ginčai. Ginčai, kurie, suvokus
reikalo esmę, visiškai netenka prasmės. Asmenų, gyvenusių prieš
1795 (o gal, kaip jau minėta, prieš 1863) metus ginčas dėl to, kas yra
lietuviška, lenkiška ar rusiniška (ukrainietiška, baltarusiška), arba
tada susidariusių valdų atžvilgiu neturi prasmės.
Bus lengviau, jei visi buvusios didžiosios Respublikos, kuri baigė
gyvuoti 1795 metais, ir tokiu pavidalu jau neatgimė, bet atgimė kaip
kelios viena nuo kitos nepriklausomos valstybės, ribose suvoksime
tas paprastas ir iš esmės akivaizdžias tiesas, kurias primena Sukiennickis. Nes įsitikinsime, kad dauguma mūsų ginčų dėl praeities, dėl
paveldo neturi prasmės. Taip pat tada suprasime, kad tuo bendru
paveldu šiandien privalome rūpintis drauge.
Jan Widacki

Wiktor Sukiennicki

Politiniai semantinės klaidos padariniai

Žodžiai, o ypač pavadinimai yra labai reikšmingi žmogaus gyvenime ir visose su juo susijusiose mokslo disciplinose. Kai kuriems
jų būdinga ypatinga savybė individams sukelti stiprius pozityvius
arba negatyvius jausmus, vėliau nulemiančius jų elgesį. Atsižvelgiant į šį faktą, visuomeniniuose ir politiniuose moksluose apskritai, o teisės moksluose ypač daug dėmesio skiriama žodžiams,
stengiamasi apibrėžti jų kuo tikslesnę prasmę kuriant atitinkamas
definicijas. Vis dėlto pasitaiko, kad šimtmečių bėgyje žodžių reikšmė kinta, ir tas pats žodinis terminas skirtingoms kartoms dažnai
įgauna visai kitokį turinį.
Toliau nagrinėsime žodį „Lenkija“ (Polska) bei jo vedinius:
„lenkai“ (Polacy), „lenkų“ (polski) ir kitus, taip pat tai, kaip jie radosi laiko tėkmėje ir kokios buvo jų reikšmės įvairiose istorinėse
epochose.
Tai, kad pažymime Lenkijos tūkstantmetį, rodo, kad tų žodžių istorija tęsiasi mažų mažiausiai tūkstantį metų. Tai visiškai
įmanoma, nors neturime jokių to meto rašytinių šaltinių, kuriuose jie būtų pavartoti. Žydų pirklys Ibrahimas ibn Jakubas,
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966 metais keliavęs iš arabų Ispanijos į Rytų Europą, savo užrašuose mini tada neseniai pakrikštytą lenkų kunigaikštį Miešką,
bet vadino jį „Šiaurės karaliumi“1. Po keliasdešimties metų Mieškos sūnus ir įpėdinis Boleslovas „Šv. Vaitiekaus gyvenime ir kankinystėje“ tituluojamas „Dux Polonorum“2; tuo pat metu Kijevo
metraštininkas Nestoras rašė apie „liachus“3. Dar po šimto metų
arabų geografas Al Idrisi Abu Abdallah el Sherifas, rengęs Sicilijos
karaliui Rogerui II sidabrinį Žemės žemėlapį, aprašė atskiras šalis, tarp kurių paminėjo Rytų Europoje „Bulunia – Polonia“4. Tais
pačiais laikais rašęs vadinamasis Galas Anonimas, seniausias iš
žinomų vietinių kronikininkų, kategoriškai pastebėjo: ...Polonia...
pars est Sclavoniae...
Taigi nėra abejonių, kad seniausiuose šaltiniuose žodis „lenkų“
buvo vartojamas politine reikšme. Galui Anonimui Polonia (Lenkija) buvo Boleslovo Kreivaburnio, kurio dvare parašė savo kroniką, valstybė. Tos valstybės sienos nesutapo tiksliai su jo pirmtakų laikų sienomis, bet visais atvejais lenkų Piastų valstybė aprėpė
žemes, gyvenamas giminingų tautų, kalbėjusių maždaug ta pačia,
nors tikriausiai skirtingų dialektų kalba. Bet gimtosios lenkų kalbos problema nebuvo itin svarbi, nes oficiali visos viduramžių Europos kalba buvo lotynų. Visiškai galimas dalykas, kad kai kurie
Kreivaburnio (o taip pat Mieškos ar Narsiojo) laikų „Lenkijos“ gyventojai savo namuose nekalbėjo ta kalba, nors ji buvo vartojama
už „Lenkijos“ ribų.
Viskas dar labiau komplikavosi laikotarpiu, kai Piastų valstybę
tarpusavyje pasidalijo Kreivaburnio palikuonys. Ar tada daugelio
1
2
3

4

Monumenta Poloniae Historicae, Nowa seria: Vol. I, Kraków 1946, s. 48.
Ten pat, p. 179.
Anot Mikalojaus Rudnickio, daugiau nei prieš tūkstantį metų egzistavo dvi atskiros, nors giminingos lechitų-liachų (Popielis) bei polianų-lenkų (Piastas) gentys.
O przedpiastowski ośrodek Państwa Polskiego, Przegląd Zachodni, nr 9/10, 1953,
s. 31–56.
T. Łowicki, Polska i kraje sąsiednie w świetle ‚Księgi Rogera‘, geografa arabskiego
z XII wieku Al Idrisiego, Kraków, 1945.
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kunigaikščių, tik nominaliai priklausomų nuo valdovo Krokuvoje,
pasidalinta „Lenkija“ išvis egzistavo?
Tais laikais atsirado mažiausiai dvi „Lenkijos“: Maior (apie 1250)
ir Minor (apie 1350), Didžioji ir Mažoji Lenkijos. Iki šių dienų nėra
vieningos nuomonės dėl tų ir toliau visuotinai vartojamų pavadinimų: Didžioji Lenkija ir Mažoji Lenkija5 – kilmės ir reikšmės. Lenkų
pavyzdys skiriasi nuo kitų panašių, tokių kaip, pavyzdžiui, Didžioji
ir Mažoji Graikija ar Rusia. Kitaip, nei jos, „Mažoji“ Lenkija buvo
daug didesnė nei „Didžioji“ Lenkija, ir būtent pastaroji buvo lenkų
(Piastų) valstybės lopšys, nors sostinė Krokuva buvo Mažojoje Lenkijoje. Gali būti, kad „Didžiosios Lenkijos“ pavadinimas vartotas
siekiant patenkinti ambicijas šiaurės vakarinių Piastų kunigaikščių,
kurie savo žemes vertino kaip geriausias ir tikrai lenkiškas bei svajojo susigrąžinti lenkų karūną – lenkų valstybės vienybės ir suverenumo simbolį. Dauguma Kreivaburnio pirmtakų buvo Gniezne
iškilmingai karūnuoti – popiežiui ir vokiečių imperatoriui daugiau
ar mažiau pritariant – Lenkijos karaliais, to pasiekti nesisekė jo
įpėdiniams: kai 1297 m. Didžiosios Lenkijos kunigaikštis Pšemislavas II gavo karūną, jis viešpatavo labai neilgai.
Tryliktas šimtmetis Lenkijoje buvo kupinas įvykių. Jos rytines
žemes nusiaubė pagonys, iš kurių grėsmingiausi buvo totoriai; kelis
kartus pietuose jie nuėjo net iki Krokuvos ir Silezijos, savo žygį nužymėdami krauju ir gaisravietėmis. Visa galia priešindamiesi agresijoms iš rytų, Piastų kunigaikščiai laikė save vakarų krikščioniškosios bendrijos nariais ir atvėrė savo vakarinę sieną taikiai siaubti
ne tik visiems krikščionims, bet ir žydams, kurie tais laikais daugelyje Vakarų kraštų buvo žiauriai persekiojami. Kolonistai vakariečiai, kurių daugumą sudarė vokiečiai, iš naujo apgyvendino tuos
lenkų miestus, kurių gyventojus nuniokojo totoriai. Dar daugiau,
1226 m. Piastų kunigaikštis Konradas Mazovietis, siekdamas sudaryti užtvarą pagonių antpuoliams iš šiaurės rytų, pakvietė vokiečių
5

G. Labuda, W sprawie pochodzenia nazw Wielkopolska i Małopolska, Przegląd Zachodni, nr 5/6, 1954.
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kryžiuočių ordiną įsikurti jo žemėse. Tokia buvo vėlesnės Prūsijos
pradžia; ligi vieno išnaikintos pagonių genties pavadinimą perėmė
užkariautojai.
Daug Piastų kunigaikščių tuokėsi su vokiečių kunigaikštytėmis,
visai nesipriešino Vakarų įtakoms ir faktinei savo dvarų ir miestų
germanizacijai. Bet jų draugiškiems jausmams atvykėlių atžvilgiu
nepritarė dauguma gyventojų; XIII a. fiksuojami pirmi lenkų tautinių jausmų pavyzdžiai, kai sostinės Krokuvos gyventojai pradėjo
laikyti svetimais naujus kolonistus, kurie namuose vartoja kitą kalbą ir laikosi kitokių papročių. Ligtolinė lenko, kaip Piastų pavaldinio (Reges ar Duces Polonorum), definicija tapo nepakankama ir
turėjo būti revizuota.
Tas naujas tautinis sentimentas ypač stiprus buvo Mažojoje Lenkijoje, o juo sumaniai pasinaudojo iš pradžių antraeilis Piastų kunigaikštėlis Vladislovas Lokietka. Savo audringo gyvenimo apogėjuje
jis sugebėjo suvienyti daugumą Piastų žemių ir 1320 m. Krokuvoje
buvo karūnuotas lenkų karaliumi, totius Poloniae, visų „Lenkijų“,
bent Didžiosios Lenkijos ir Mažosios Lenkijos karaliumi. Jo sūnus
ir įpėdinis Kazimieras ne tik įtvirtino tėvo pasiekimus, bet taip pat
– anot populiaraus posakio – „rado Lenkiją medinę, o paliko mūrinę“. Iš visų lenkų karalių palikuonys jį vienintelį pavadino „Didžiuoju“. Jis nebuvo nusiteikęs pernelyg „nacionalistiškai“ ir rėmė
imigraciją iš Vakarų, kaip vokiečių, taip ir žydų. Šitokiu būdu buvo
sugrąžintas senas lenko apibrėžimas: lenku buvo laikomas kiekvienas, skelbęsis esąs lojalus karaliui ir „Karūnai“. Nors visiškai kalbos,
tikėjimo ir papročių vienybei nebuvo skiriama per daug dėmesio,
ilgainiui ji reikšmingai didėjo.
Kazimieras Didysis nepaliko teisėtų palikuonių, tad Piastų dinastija baigėsi, o Lenkijos Karūna perėjo į svetimšalių, pirmiausia
Vengrijos karaliaus Liudviko, prancūzų–vengrų Anžu giminės palikuonio, paskui jo dukters Jadvygos, o po jos mirties jos vyro, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos bei jo palikuonių, gimusių iš
jo ketvirtosios žmonos, kuklios rusėnų (baltarusių) kunigaikštytės
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Sonkos (Zofijos) Alšėniškės, rankas. Beveik du šimtmečius – o tai
buvo jos didybės apogėjus – Lenkijoje viešpatavo „svetimšaliai“,
kurių gyslose nebuvo nė lašo lenkų „tautinio“ kraujo. Tas pats pasakytina ir apie daugumą vėlesnių lenkų karalių. Jogailaičių kraujo
pėdsakai dažnai nulemdavo jiems sėkmę laisvose elekcijose į lenkų
sostą ar veikiau padėdavo gauti Lenkijos Respublikos (Rzeczypospolitos), kuriai vadovavo karaliumi vadintas visuotiniame balsavime išrinktas prezidentas, karūną.
Jogaila ir jo palikuonys buvo teisėti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovai, tad jiems gyviems esant tęsėsi dinastinė
dviejų nepriklausomų valstybių, Lenkijos ir Lenkijos Respublikos
(Karūnos) bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės unija. Lenkijos
Respublikos piliečiai buvo laikomi „lenkais“, o didžiojo kunigaikščio valdiniai – „lietuviais“, nepriklausomai nuo to, kokia kalba jie
kalbėjo savo namuose, kokiose bažnyčiose meldėsi ar kokių laikėsi
papročių. Bet neabejotina, kad du šimtai unijos metų prisidėjo prie
tarpusavio asimiliacijos ir skirtumų, iš pradžių labai matomų, išnykimo. Lenkijoje oficiali kalba ir toliau buvo lotynų, o Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje – rusų kalbos atmaina, iš kurios išsivystė
vėlesnė baltarusių kalba. Lenkijoje dominavo Romos katalikybė;
Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo daug stačiatikių. Didelė Lenkijos
gyventojų dalis (apie 10 %) turėjo nemažai politinių teisių: habeas
corpus, karalių „laisvas elekcijas“ ir taip toliau, tuo metu visi „lietuviai“ buvo tik neturintys jokių politinių teisių savo kunigaikščių
valdiniai.
Penkioliktojo šimtmečio viduryje Prūsijos, kuri de facto du šimtus metų buvo kryžiuočių valdoma valstybė, legalūs kaimo ir miesto gyventojų reprezentantai kreipėsi į lenkų karalių su prašymu
įjungti ją į Lenkijos Karūną. Po derybų prašymas buvo patenkintas
ir 1454 m. Prūsija buvo formaliai įjungta į Lenkiją, o jos gyventojai teisiškai tapo lenkais. Bet tas faktas jokiu būdu nepadarė tiesioginės įtakos mišrių šio krašto gyventojų papročiams ir gyvenimo
stiliui; jiems buvo garantuota visiška vidaus reikalų autonomija,
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o vokiečių kalba buvo ne tik toleruojama privačiame stipriai germanizuotų miestų gyvenime, bet ir liko oficialia Prūsijos kalba.
Konstituciniu požiūriu neįprastas 1454 m. aktas ir toliau lieka teisininkų ir istorikų diskusijų objektu6. Po karo su jam besipriešinusiais kryžiuočiais buvo rastas tarpinis sprendimas: pagal Torunės
sutarties (1467) sprendimą tik vakarinė Prūsijos dalis buvo įjungta
į Lenkijos Karūnos sudėtį, išsaugant anksčiau minėtas garantijas,
o rytinė dalis tapo Lenkijos lėnu, kurį valdė reformuotas Kryžiuočių ordinas, 1525 m. perėjęs į protestantizmą.
Protestantizmas ir įvairios jo atšakos (husizmas, liuteronybė,
kalvinizmas) XVI a. buvo labai įtakingas ir Karūnoje, ir Lietuvos
Didžiojoje Kunigaikštystėje, jis prisidėjo prie tolesnių skirtumų
tarp lenkų ir lietuvių gilėjimo. Paskutinieji Jogailaičiai protestantų judėjimo atžvilgiu laikėsi veikiau neutraliai („Nesu jūsų sąžinių
valdovas“, – pasakė Žygimantas Augustas), bet stengėsi visais įmanomais būdais suformuoti savo valstybės galutinį pavidalą ir sustiprinti jos struktūrą. Mazovijoje nutrūkus vietinei Piastų dinastijai,
1526 m. Jogailos anūkas Zigmantas Senasis ją inkorporavo į Karūną. Taigi iš seno Piastų paveldo ne Karūnoje liko tik Piastų giminės kunigaikščių valdoma Silezija. Zigmanto sūnus, pusiau italas
Žygimantas Augustas nesusilaukė teisėto paveldėtojo. Kai 1561 m.
Rytų Prūsijos kaimynai kalavijuočiai nutarė pasekti savo vokiečių
brolių kryžiuočių pavyzdžiu, o Rygos arkivyskupas pasidavė lenkų karaliaus globai, Žygimanto Augusto teritorinės valdos tapo didžiausiomis Europoje. Jų vienybės išsaugojimas po to, kai nutrūko
Jogailaičių dinastija, buvo nelengvas uždavinys, nes skyrėsi gyventojų kalba, tikėjimas ir papročiai.
Ar galima žmones, kuriuos siejo vien lojalumas bendram valdovui, Lenkijos Karūnai ir jos liberalioms institucijoms, apibūdinti
bendru „lenkų“ pavadinimu? Vis dėlto tas pavadinimas buvo vis
6

M. Biskup, „Do genezy inkorporacji Prus“ oraz Wojciech Hejnosz, „Prawnopaństwowy stosunek Prus do Korony w świetle aktu inkorporacyjnego z roku 1454“,
Przegląd Zachodni, nr 7/8, 1954, s. 293–306 ir 307–330.
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plačiau vartojamas daug siauresne reikšme; jis apibūdindavo žmones, kalbančius konkrečia kalba ir laikančius ją savo gimtąja kalba.
Visoje Europoje reformacijos judėjimas prisidėjo prie iki tol
visuotinai vartotos lotynų kalbos išstūmimo, kuris buvo naudingas nacionalinėms kalboms. Taip atsitiko ir Jogailaičių valstybėse,
kur protestantai, skleisdami savo prieš katalikybę nukreiptą propagandą, pradėjo vartoti nacionalines kalbas. Per kelių dešimtmečių laikotarpį šalia publikacijų rusėnų (baltarusių) ir lietuvių kalba
atsirado daug literatūros lenkų kalba. Mikalojus Rėjus (Mikołaj
Rej) (1505–1569), gimęs Žuravnėje prie Haličo, bet gyvenęs Naglovicėse prie Kelcų, pradedant nuo 1533 m., išspausdino daug originalių kūrinių lenkų kalba ir taip įrodė, kad „lenkai ne žąsys, jie
savo kalbą turi“. Jis laikomas lenkų literatūros pradininku ir tėvu.
Lenkų literatūrinę kalbą mokėjo ar visuotinai vartojo anaiptol ne
visi Jogailaičių valstybių gyventojai: „lenkai, lietuviai, prūsai, rusėnai, mozūrai, žemaičiai, Livonijos, Palenkės, Voluinės, Kijevo žemių gyventojai“7. Šiame kontekste lenkai buvo tik vieni iš „vienos
Respublikos ir bendros Karalystės“, dar neturėjusios vieno bendro
pavadinimo visiems savo piliečiams, gyventojai.
Net ir lotynų terminologija vargiai galėjo atspindėti komplikuotą padėtį Jogailaičių valstybėse. Mažai kas XV a. Lenkijoje sutiktų
su italų humanistu Filippo Buonaccorsi, kuris ištremtas iš Romos
rado prieglobstį Lenkijoje. Jis 1490 m. rašė popiežiui, kad „tokioje
didelėje teritorijoje gyventojai ir tauta (gens et natio) sudaro vienį,
ir ten nėra papročių, kalbos ar institucijų skirtumų; visus vienija
bendras sutarimas dėl dieviškų ir žmoniškų reikalų ir dėl teisės:
„...galima tarti, kad jie sudaro ne tautą, bet vieną namą ir vieną
šeimą“8. Bet lenkų rašytojai, Buonaccorsi amžininkai neakcentavo

7

8

Šis bendros valstybės įvairių dalių gyventojų vardijimas yra Jano Dymitro Solikowskio, Lvovo arkivyskupo XVI ir XVII a. sandūroje dar lotynų kalba parašytuose
„Krušvicos dialoguose“, kuriuos citavo: S. Kot, Świadomość narodowa w Polsce
wieku XV–XVII, Kwartalnik Historyczny, vol. 52 (1938), s. 22.
Ten pat, p. 20.
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skirtumų, kurie skyrė įvairius Jogailaičių valstybių gyventojus; jie
tiesiog nelabai noriai pripažindavo dar nevisiškai asimiliuotų atvykėlių pilnateisiais piliečiais. Senesnę terminologiją, dar neskirstančią nuolatinių lenkų valstybių gyventojų: regnicola, incola regni Poloniae, po truputį pakeitė Polonicum genus, gens Polonorum, gens et
natio Polona, kurie labiau pabrėždavo bendrą kilmę (gens ir genus
nuo gignere; natio nuo nasci), nei pastovaus gyvenimo faktą. Tas
penkioliktojo šimtmečio „rasizmas“ iš dalies pakartojo vėlyvojo
XIII a. „nacionalizmą“, kuris buvo visų pirma nukreiptas prieš vokiečių kolonistus, masiškai apgyvendinančius lenkų miestus. Savo
garsiame „Monumentum Pro Reipublicae ordinatione“, parašytame apie 1475 m., Didžiosios Lenkijos magnatas Janas Ostrorogas
labai aistringai pasisakė prieš vokiečių kalbos vartojimą bažnyčiose.
Jis pažymėjo, kad „pati prigimtis pasėjo amžiną tų dviejų (lenkų ir
vokiečių) kalbų nesantaiką ir neapykantą“, ir kategoriškai reikalavo,
kad kiekvienas, norintis gyventi Lenkijoje, išmoktų lenkų kalbą9.
Tuo pat metu vokiečių kalba buvo oficiali kalba abiejose Prūsijos
dalyse, kurių viena buvo integrali Lenkijos dalis, nors žmonės, ne
itin gerai mokėję vokiškai, nebuvo ten labai pageidaujami10.
Paradoksalus buvo toks faktas, kad daug vokiečių atvykėlių
į Krokuvą ir kitus lenkų miestus atliko labai svarbų vaidmenį plėtojant lenkų spaudą ir populiarinant tarp šalies skaitytojų knygas
– iš pradžių verstas iš lotynų kalbos, o vėliau ir originalius veikalus lenkų kalba. Vienas jų, Krokuvos leidėjas Hieronimas Wietoras,
1542 m. savo įžangoje vieno Erazmo Roterdamiečio veikalo vertimui į lenkų kalbą parašė: „Būdamas atvykęs, o ne vietoje gimęs
lenkas, negaliu tuo atsistebėti, nes bet kokia kita tauta savo kalbą
myli, skleidžia, puošia ir tobulina, o kodėl pati lenkų tauta savąją niekina ir zirzia, kuri, nors kalba, kaip girdžiu, galėtų iš tikrųjų
turtingumu ir grožiu kiekvienai prilygti, kiek galiu suprasti pagal
žmones, su kuriais kartais apie tai pasikalbu, nėra kitos priežasties,
9

10

Ištraukos cituotos: I. Chrzanowski, Historia literatury niepodległej Polski (965–
1795), Wydanie londyńskie, 1942, s. 31.
S. Kot, min. veik., p. 23.
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o tik prigimtis lenkų, kurie svetimiems ir pašaliniams papročiams,
reikalams, žmonėms ir kalboms yra palankesni negu saviems11.
Dar svarbesnis nei ta „šviežio lenko“ vietiniams gyventojams
suteikta elegantiška lenkiško patriotizmo pamoka buvo visai šiuolaikinis žodžio „tauta“ pavartojimas. Apskritai pirmieji lenkų autoriai susidūrė su tam tikrais sunkumais ieškodami lotyniškų žodžių
gens, populus, natio lenkiškų atitikmenų, XV a. raštuose žodis „tauta“ vartojamas kartos arba palikuonių reikšme12. Vienoje ankstesnių, 1521 m. Wietoro publikacijoje randame junginius „Lenkijos
karalystė“, „lenkų žemės“ ar „tėvynė“, bet ne „lenkų tauta“.
Žodžio „tauta“ nauja Wietoro reikšmė plačiai anaiptol nepaplito. Pirmieji seimo nutarimai, priimti 1550 m. lenkų (ne lotynų,
kaip būdavo iki tol) kalba, žodį „tauta“ vartoja „luomo“ reikšme ir
skiria „paprastą“, „bajorų“ ir „riterių“ tautas13.
Po dvidešimties metų Liublino unijos proga žodis „tauta“ buvo
pavartotas įvardijant visus tam tikros valstybės teritorijos gyventojus (gimtosios kilmės). Pati unija buvo sudaryta tarp dviejų, lenkų
ir lietuvių, „tautų“, kurios nuo tada turėjo būti amžiams suvienytos
vienoje valstybėje, Abiejų Tautų Respublikoje. Kitais šimtmečiais
būtent tas pavadinimas turėjo būti populiariausias ir oficialiame, ir
kasdieniame gyvenime.
Kitų, autonominių Jogailaičių valstybių provincijų, ypač Prūsijos, gyventojai irgi stengėsi gauti sau atskiros „tautos“ statusą.
1676 m. karūnavimo seime lenkų ir vokiečių kalbų gyventojams
atstovaujantys pasiuntiniai iš Prūsijos per savo vadovą Działyńskį
pateikė oficialų postulatą, prieštaraujantį tam, kad karaliaus priesaikos tekste apeiti jie, prūsai, ir pareikalavo galų gale paaiškinti,
kas jie yra – prūsai, mozūrai, lenkai ar rusėnai? Į tą Działyńskio
retorinį klausimą seimo pasiuntiniai sušuko choru: lenkai, lenkai!
Tad prūsų pasiuntinių reikalavimas buvo atmestas, Respublika
11
12
13

I. Chrzanowski, min. veik., p. 58.
S. Kot, min. veik., p. 20–21.
Ten pat.
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(Rzeczypospolita) ir toliau buvo laikoma bendrija tik dviejų, o ne
daugiau „tautų“14.
XVI a. šiauriniai rusėnai (baltarusiai) liko Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje. Nei jie, nei pietiniai rusėnai (ukrainiečiai), kurie
nuo Liublino unijos laikų buvo įjungti į Karūną, nereikalavo sau
atskiros „tautos“ statuso. Net ir inteligentiškiausius ir išsilavinusius
rusėnus, tokius kaip Stanisławas Orzechowskis, tenkino formulė
gente Ruthenus, natione Polonus. Kitame šimtmetyje būta nesėkmingo mėginimo pripažinti rusėnus (kazokus, ukrainiečius) Respublikos bendrasavininkais, trečia „tauta“, lygia su dviem likusiais
partneriais (Hadiačo unija, 1658). Bet Andrusove su Maskva sudaryta sutartis (1667) palaidojo planą padidinti Respublikos „tautų“
narių skaičių.
Liublino unija jokiu būdu nereiškė visiško Lenkijos Karūnos ir
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės suvienijimo. Jos turėjo bendrą
valstybės vadovą, prezidentą su karaliaus titulu, renkamą viritim
visos bajorijos, bei daug bendrų institucijų, bet nesudarė vieno
bendro valstybės darinio; dvi atskiros valstybės ir dvi atskiros „tautos“ ir toliau gyveno viena greta kitos „broliškoje unijoje“. Kiekviena iš dviejų tos sąjungos dalių turėjo savo nuosavą nelabai adekvatų
pavadinimą: „Lenkijos Karūna“ ir „lenkų tauta“ arba „lenkai“ bei
„Didžioji Kunigaikštystė“, „lietuvių tauta“ arba „lietuviai“. Ir toliau
nebuvo abiejų „brolių“ bendro „giminės“ pavadinimo. „Lenkai“
gyveno Karalystėje, o „lietuviai“ Didžiojoje Kunigaikštystėje, bet
koks turėjo būti bendras visų „Abiejų Tautų Respublikos“ gyventojų pavadinimas?
Būtų keista, jeigu tokios svarbios problemos nebūtų pastebėję
to meto politikai ir politiniai rašytojai. Dar XVI a. pradžioje Motiejus Mechovietis (Maciej z Miechowa, Miechowita) (labai įdomi
asmenybė: Paduvos universiteto medicinos daktaras, dviejų karalių – lenkų Zigmanto ir čekų–vengrų Vaclovo – dvarų gydytojas;
14

Šis incidentas aprašytas: S. Kot, min. veik., p. 23. Kotas taip pat mini karaliaus Žygimanto Augusto patarimą prūsų kunigaikščiui Albrechtui Hohenzollernui, kad šis
taptų „geru lenku“ (p. 26).
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Krokuvos universiteto filosofijos profesorius ir septynis kartus jo
rektorius) paskelbė knygą, kurioje netiesiogiai spręsta ši problema
ir teikti visos Rytų Europos erdvės, aprėptos Jogailaičių valstybių,
ir jų valdančiųjų sluoksnių pavadinimai. Pirmą kartą 1517 m. Krokuvoje paskelbtas Mechoviečio veikalas „Tractatus de duabus Sarmatias Asiana et Europeiana et de continentis in eis“ turėjo didelį
pasisekimą15. Jo pagrindinė tezė buvo teiginys, kad Rytų Europos
valdančiųjų sluoksnis, bajorai, nepaisant jų kalbos, tikėjimo ir papročių skirtumų, kilę iš bendrų protėvių, senovės sarmatų. Istoriniu požiūriu daugiau negu abejotina tezė neapsakomai išpopuliarėjo tarp lenkų bajorų, kurie kelis kitus šimtmečius vadino save
sarmatais. Nors labai populiarus, šis pavadinimas niekada nebuvo
oficialiai priimtas kaip bendras postJogailaičių Respublikos nei jos
politiškai aktyvių piliečių pavadinimas. Taip pat vietoje jo nebuvo sukurtas joks kitas pavadinimas. Po truputį – nes nebuvo nieko
geresnio – pradėta vartoti žodžius „Lenkija“, „lenkų“ ir „lenkai“,
nors tai buvo netaisyklinga semantiniu ir loginiu požiūriu (pars pro
toto). Tam procesui buvo palanku ir tai, kad lenkų kalba plito visos
Respublikos teritorijoje.
Publikacijos lietuvių ir baltarusių kalbomis pasirodė buvę efemeriniai reiškiniai, o lenkų kalba XVI a. viduryje neapsakomai išsivystė. Šimtmečio pabaigoje ji pasiekė visišką brandą ir net tobulumą Jano Kochanowskio (1530–1584) ir Petro Skargos (1536–1612)
veikaluose. Pradėjo sėkmingai rungtyniauti su iki tol dominavusia
lotynų kalba, kol galų gale išstūmė ją kaip oficialią Karalystės kalbą.
Kitose Respublikos dalyse išliko senos oficialios kalbos, vokiečių
kalba Prūsijoje ir Livonijoje, Didžiojoje Kunigaikštystėje – rusėnų
kalba. Nykstant lotynų kalbos vartojimui, geras lenkų kalbos mokėjimas tapo conditio sine qua non kiekvienam, kas stengėsi daly15

Knyga tris kartus išleista lotynų kalba (antras leidimas 1518 m. Vienoje, trečias –
1521 m. Krokuvoje), 3 kartus lenkų kalba (Krokuva, 1535–1545) bei buvo išversta
į vokiečių kalbą (Augsburg, 1518) ir italų kalbą (Venecija, 1561). S. Cynarski, The
Shape of Sarmatian Ideology in Poland, Acta Poloniae Historica, vol. 19 (1968),
s. 5–17, ypač p. 10–11.
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vauti politiniame gyvenime platesniu nei vietiniu mastu. Klasikinis
to reiškinio pavyzdys yra kunigaikštis Jonušas Radvila, kuris, būdamas aštri opozicija tuomečiam karaliui, 1615 m. savo broliui, Lenkijos etmonui Kristupui rašė: „Nors pats gimiau lietuviu ir lietuviu
man teks numirti, vis dėlto mūsų tėvynėje turime vartoti lenkų
idiomą“16. Radvilos pavyzdys veikė ir darė įtaką kitiems, jo požiūriui pritarė kiti aktyvūs Kunigaikštystės piliečiai, ir po kelių kartų
lenkų kalba tapo vyraujančia aukštesnių, politiškai aktyvių sluoksnių kalba. Tuo metu net ir stačiatikių Bažnyčia Ukrainoje savo valia
priėmė lenkų kalbą; daug vadovėlių, taip pat garsios Petro Mohylos
Kijevo akademijos leidinių buvo išspausdinti lenkų kalba, taip pat
ji vyravo tarp Akademijos profesorių ir studentų.
Kadangi kalbėjo lenkiškai, Didžiosios Kunigaikštystės gyventojai neprotestavo, kai juos vadindavo „lenkais“, ypač lankydamiesi
užsienyje – „buvodami svetimose žemėse (lietuviai) paprastai vadina save lenkais“, parašė Andrzejus Lubienieckis XVII a. pradžioje17.
Bet Respublikos bendrapiliečiams jie ir toliau buvo „lietuviai“, dažnai „tikrų lenkų“ niekinami dėl specifinio akcento ir kiek keistokų
papročių. Po truputį pavadinimas „lietuviai“, panašiai kaip ir „mozūrai“, „didlenkiai“ ar „mažlenkiai“ tapo geografine jų kilmės iš
konkrečios Respublikos dalies nuoroda. Nors ir toliau išliko oficialus pavadinimas „Abiejų Tautų Respublika“, vis dažniau ją vadindavo tiesiog „Lenkijos Respublika“, o visus jos piliečius – „lenkais“;
siauresne to žodžio reikšme lenkus, tai yra Respublikos vakarinės
dalies gyventojus, pradėta vadinti „koroniažais“ (koroniarz, Karūnos pilietis).
Šimtus metų trukusį abiejų Respublikos dalių ir abiejų tautų unifikacijos procesą vainikavo Gegužės trečiosios Konstitucija, priimta
seimo ir karaliaus patvirtinta 1791 m. Nors tolesni įvykiai neleido
įgyvendinti visų jos nuostatų, jos pagrindinę idėją visuomenės nuomonė priėmė entuziastingai: „Abiejų Tautų Respublika“ nuo tada
turėjo būti nedaloma visuma. Paskutinysis Lenkijos karalius Sta16
17

S. Kot, min. veik., p. 25.
Ten pat, p. 24.

Wiktor Sukiennicki: Politiniai semantinės klaidos padariniai

105

nislovas Augustas Poniatovskis, gimęs Didžiosios Kunigaikštystės
teritorijoje, Volčyne, ir susigiminiavęs su lietuvių–rusėnų Czartoryskių gimine, anksčiau ėjo Lietuvos stalininko pareigas; carienės
verčiamas jis atsisakė remti Konstituciją. Kitas lietuvis, Tadas Kosciuška, tada buvo proklamuotas ir pripažintas „Tautos viršininku“.
Kokios tautos? Be abejo, lenkų. Pagal to meto šio žodžio reikšmę jis
jau aprėpdavo „abi tautas“: Karūnos gyventojus ir lietuvius, kaip ir
kelias gentes: rusėnus, žemaičius, prūsus, mozūrus, Podolės, Didžiosios Lenkijos, Mažosios Lenkijos ir kitus gyventojus. Ta mintis buvo
tiesiogiai išreikšta keliuose Kosciuškos manifestuose, adresuotuose
įvairioms Respublikos dalims ir visiškai priimtuose jų gyventojų.
Kosciuškos sukilimą Rusija numalšino 1794-aisiais, o kitais metais kaimynai visiškai baigė politiškai naikinti Respubliką. Lenkų
valstybė dingo iš Europos žemėlapio; jame jau nebuvo nei Lenkijos Karalystės, nei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, nebeliko
vienos ar daugiau tautų Respublikos. Bet kas ištiko pačias tautas,
lenkus ir lietuvius? Kaip žinome, istoriniu požiūriu valstybės ir jos
valdovo sąvoka (Dux arba Rex Polonorum ir Lenkijos Karalystė)
buvo pirmesnė už Lenkijos ir lenkų sąvoką, o plačiausiai paplitusi sąvoka reiškė šios šalies gyventojus arba piliečius. Taigi, nėra
valstybės, nėra tautos; visa tai labai logiška. Padalijusios valstybės
– o ypač Rusija – plačiai skleidė neva Kosciuškos mūšio lauke prie
Macejovicės pasakytus žodžius: Finis Poloniae.
Bet gyventojų pozicija buvo kitokia. Po 1795 m. paversti carienės, Austrijos imperatoriaus ir Prūsijos karaliaus pavaldiniais, jie
atsisakė virsti rusais, austrais ar prūsais. Daug žmonių paliko tėvynę ir Napoleono Bonaparto remiami sukūrė Lenkų legionus, kurie
visam pasauliui išdidžiai pareiškė, kad „Neprapuls mūsų Tėvynė,
kol mes gyvi“ ir deklaravo ketinimą su ginklu rankose persikelti
per Vyslą, Vartą ir vėl tapti lenkais. Toks ryžtas negalėjo neturėti
įtakos pagrindinėms Europos koncerto šalims. Po Napoleono pralaimėjimo 1815 m. Vienos kongrese buvo nutarta formaliai pritarti
tolesniam lenkų tautos egzistavimui, ir net įsteigti lenkų „karalystę“
su caru kaip jos valdovu.
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Gyventojai antrąkart atmetė tokį sprendimą. Varšuvos lenkai
neužmiršo „brolių už Bugo“ ir „užgrobtų žemių“ rytuose, kur tada
išsiplėtojo lenkų kultūra su Vilniaus universitetu ir Kremeneco licėjumi kaip jos pagrindiniais židiniais. Nėra jokių abejonių, kad
pirmais XIX a. dešimtmečiais bei carinės valdžios laikotarpiu buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės polonizacija padarė neregėtą pažangą, gerokai pranoko tai, kas buvo pasiekta per keturis
ankstesnius šimtmečius. Didžiausi lenkų poetai ir rašytojai, Mickiewiczius ir Słowackis gimė ir įgijo išsilavinimą tose žemėse. Be
jų, panašiai kaip be daugelio jų žemiečių, naujų laikų Lenkija ir jos
kultūra tiesiog neįsivaizduojama. Jie neturėjo nė mažiausių abejonių dėl to, kad buvo lenkai, o savo gimtąjį kraštą laikė integralia
dalimi „Lenkija“ vadintos visumos.
Po Aleksandro I mirties galutinai atsisakyta taikiai sujungti
buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės „atimtus kraštus“
su Lenkijos „Karalyste“. Prasidėjo 1830–1831 m. lenkų–rusų karas, kurį lydėjo antirusiškas sukilimas Vilniuje ir kitose lietuvių ir
rusėnų žemėse. Dėl rusų pergalės prasidėjo „Didžioji“ emigracija
į Vakarus, didelę jos dalį sudarė buvusios Didžiosios Kunigaikštystės gyventojai. Paryžiuje svajodamas apie savo Tėvynę Adamas
Mickiewiczius, „lietuvis“ ir didžiausias lenkų poetas, parašė savo
šedevrą „Ponas Tadas“, kuris prasideda invokacija „Lietuva, tėvyne mano...“ Savo politiniame veikale „Lenkų tautos ir piligrimystės
knygose“ jis suformulavo tada visuotinai pripažintą tezę: broliai,
turintys bendrą pavardę, lenkai, neturi veltis į vaidus dėl skirtingų
lietuvio ir mozūro vardų.
Prasidėjo dešimtmečiai ilgos kovos dėl nepriklausomybės ir
Respublikos atkūrimo, visiškai remti visos pažangiosios Europos kartu su Marxu ir Engelsu, kurie keliose publikacijose garsiai
reikalavo Lenkijos nepriklausomybės su jos 1771 m. sienomis.
1863–1864 m. tautinė pogrindžio vyriausybė Varšuvoje oficialiai
paskelbė savo herbu trijų laukų skydą su lenkų ereliu, lietuvių
Vytimi ir rusų šv. Mykolu bei šūkiu „Lygūs su lygiais, laisvi su
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laisvais“. Platų tų idėjų rėmimą liudija faktas, kad Sausio sukilimas aprėpė visą Rusijos užgrobtą buvusios Respublikos erdvę,
o ilgiausiai, net iki tragiškos pabaigos, vadovautas lietuvio Trauguto, jis tęsėsi Lietuvoje ir Baltarusijoje.
Paradoksalu tai, kad labiausiai radikalus, kairuoliškas ir antipatriotinis judėjimas rėmė buvusios Respublikos abiejų dalių vienybę; XX a. pradžioje Feliksas Dzeržinskis siekė, kad socialdemokratų partija (Lenkijos Karalystės ir Lietuvos socialdemokratų partija)
aprėptų visą Lenkijos Karalystę ir Lietuvą. Bet bendros tendencijos
krypo dezintegracijos link.
Demokratizacijos procesas atgaivino tautinius jausmus plačių
masių, kurios nedalyvavo Respublikos iki padalijimo politiniame
gyvenime. Lenkiškai kalbanti inteligentija labai aktyviai dalyvavo
ukrainiečių, lietuvių ir baltarusių tautinės kultūros ir literatūros
atgimime.
XX šimtmečio pradžioje susiformavo lenkų nacionalistinis judėjimas, kurio vadovas ir teoretikas buvo Romanas Dmowskis. Savo
veikale „Šių laikų lenko mintys“ (1902) jis pasisakė prieš „apgaulingą lenkų demokratijos kelią“, „mūsų istorinės raidos politinių
nukrypimų palikimą“ bei paskelbė „naują“, „pozityvų patriotizmą“
ne Respublikos ar valstybės apskritai, bet tautos („nacionalizmas“),
kurią laikė „gyvu socialiniu organizmu“. „Kaip visi organizmai tauta kovoja su kitomis tautomis dėl išgyvenimo: kalbant trivialiai,
gyvai būtybei reikia valgyti.“ „Tai nereiškia, kad turėtume noriai
įsisavinti visus gaivalus, kuriuos aptinkame kelyje. Tautinis organizmas privalo siekti įsisavinti tik tai, ką gali suvirškinti ir panaudoti visuminio kūno augimui ir jėgai didinti.“ Dmowskis paskelbė
žydų elementą ypač nevirškinamu „lenkų organizmui“, kitaip, nei
lengvai asimiliuojamas slavų elementas.
Dmowskio lenkų nacionalizmo ir imperializmo „šių laikų“ filosofija buvo labai populiari. Jo šalininkai pradėjo laikyti priešais
ir net „grobiu“ savo buvusius bendros Respublikos „brolius“, kurie neturėjo noro įsilydyti į lenkų „tautinį organizmą“. Buvusios
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Respublikos dviejų (ar daugiau) tautų brolybės politinė filosofija
tapo nepatraukli ir jos vietą užėmė žūtbūtinės kovos tarp lenkų,
ukrainiečių, baltarusių ir kitų „tautinių organizmų“ filosofija.
Galų gale žodžiai „lenkų“, „lenkai“ ir „Lenkija“ jau negalėjo būti
vartojami tokia reikšme, kokią jie turėjo pastaruosius tris šimtus
metų, kai reiškė bendrą visų Respublikos narių šeimos pavadinimą.
„Lietuvio“ reikšmė taip pat pasikeitė, Didžiosios Kunigaikštystės gyventojai irgi nesudarė vieno „tautinio organizmo“, o nacionalizmų
eroje turėjo būti suskirstyti į lenkus, lietuvius, baltarusius ir kitus.
Per Pirmąjį pasaulinį karą tas tautinės dezintegracijos procesas
buvo gerokai pažengęs, o Paryžiaus taikos konferencijoje su jos
Wilsono „tautinio apsisprendimo“ šūkiais kiekvienas „tautinis organizmas“ siekė užimti „tautinę valstybę“. Pietų ir vakarų slavai sugebėjo išvengti politinio visiškos dezintegracijos pavojaus išrasdami naujus daugiau ar mažiau švelnius ir patrauklius pavadinimus,
tokius kaip Jugoslavija ar Čekoslovakija. Panašus mėginimas integruoti buvusios Respublikos žemes baigėsi visiška nesėkme. Viena
tokių nesėkmės priežasčių buvo semantinio pobūdžio: daugybės
metų tradicijų įšventintų pavadinimų „Lenkija“, „lenkų“ ir „lenkai“ laikymasis. Kadangi XX šimtmetyje tuos pavadinimus vartojo
konkretus „tautinis organizmas“, žūtbūtinai kovojęs su kitais „tautiniais organizmais“, bet kokia užuomina apie kokio nors etninės
nelenkiškos teritorijos sąjungą su „Lenkijos Respublika“ buvo laikomas imperializmo pasireiškimu. Tuo metu, kai Varšuvoje gimęs
Dmowskis ryžtingai priešinosi atgimusios Lenkijos Respublikos
federacinėms koncepcijoms, ir Valstybės viršininkas Piłsudskis
(gimęs Lietuvoje, Vilniaus apylinkėse), ir premjeras Paderewskis
(gimęs Ukrainoje) žodį „lenkų“ buvo linkę suvokti jo senąja istorine prasme. 1919 m. liepos 5 d. Didžiosios Britanijos premjeras
Lloydas George’as leido sau išpeikti Paderewskį už jo tariamus
imperialistinius kėslus. Anot amerikiečių oficialių „Papers...“18,
18

Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Paris Peace Conference 1919, vol. VI, p. 198–199.
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prisistatydamas kaip mažos tautos atstovas („Priklausau mažai
tautai... kuri visą savo gyvenimą kovojo dėl mažų tautų teisių“) didžiausios pasaulio imperijos premjeras guodėsi, kad „jam didžiausių sunkumų teikia lenkų stabdymas nuo kitų tautų aneksijos ir
primetimą joms tos pačios tironijos, nuo kurios kentėjo šimtmečiais“; „Patikėkite manimi, tai didesni imperialistai negu Anglija ar
Prancūzija, nė nekalbant apie Jungtines Valstijas“. Dėl to Paderewskis smarkiai protestavo:
„Nesame imperialistai ir neketiname aneksuoti jokios šalies, nei
jokios tautos. Niekada nepersekiojome svetimos tautos ar svetimos kalbos. Niekada nepersekiojome jokios religijos. Niekada
neprimesdavome kitiems jiems svetimų papročių, ką geriausiai
įrodo faktas, kad po 600 metų gyvenimo kartu primityvios tautos, tokios kaip lietuviai, baltarusiai ar net ukrainiečiai ir toliau
egzistuoja ir mums net praktiškai padedant atgauna savo individualią tapatybę.“
Tai, ką pasakė Paderewskis, buvo teisybė, bet buvo susiję su
„senais“, „klasikiniais“ lenkais, o ne šiuolaikiniais, Dmowskio tipo
lenkais, turinčiais prastą reputaciją tarp Vakarų valstybių veikėjų ir
tarp senų Respublikos „broliškų tautų“, kurios XX šimtmetyje nacionalizmu buvo užsikrėtusios ne mažiau negu Dmowskis.
Jeigu mūsiškiai XVI ir vėlesnių amžių protėviai nebūtų padarę
tokios piktus padarinius lemiančios semantinės klaidos, jeigu būtų
paklusę Miechoviečio siūlymui arba išgalvotų kokį kitą pavadinimą – analogišką „Didžiajai Britanijai“, „Jungtinėms Valstijoms“ ir
kt., tokį, kaip „Rytų Europos Jungtinės Valstijos“, „Rytų Sąjunga“
ar „Tarpjūris“ („Intermarium“), rasti bendrą kalbą XX a. tarp britų
valo ir „lenkų“ ukrainiečio ar lietuvio būtų taip pat lengva, kaip
valui tapti britų (ne anglų) premjeru ar ukrainiečiui arba lietuviui
užimti „Tarpjūrio“ prezidento postą. Jeigu taip būtų atsitikę, Europos ir pasaulio istorija būtų susiklosčiusi visiškai kitaip.
Vertė Kazys Uscila
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išėjo į laisvę ir iš pradžių dirbo Lenkijos ambasadoje SSRS, laikinai veikusioje Kuibyševe. Su Anderso armija išvyko į Iraną, iš ten
pateko į Angliją. Penktame dešimtmetyje dėstė Oksforde ir Londono politikos mokslų mokykloje. Nuo 1952 metų dirbo „Laisvosios Europos“ radijuje, XX amžiaus šeštojo dešimtmečio pabaigoje
persikėlė į Jungtines Valstijas, kur dirbo Huverio institute, aktyviai
dalyvavo mokslinėje ir publicistinėje veikloje, spausdinosi lenkų
ir anglų kalbomis. Taip pat nuo šeštojo dešimtmečio buvo susijęs
su Jerzy Giedroyco mėnraščio „Kultura“ aplinka. Šiame leidinyje
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skelbė straipsnius apie Sovietų Sąjungą, ypač domėjosi Lietuvos ir
Baltarusijos problematika. Leido knygas „Kulturos“ leidykloje. Paskutinė jo publikacija buvo „Legenda ir tikrovė. Prisiminimų apie
Stepono Batoro universitetą knyga“. Sukiennickis mirė Stanforde
(JAV) 1983 metų balandžio 10 dieną.
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„Politiniai semantinės klaidos padariniai“ (Political Consequences
of a Sematic Mistake) – tai referatas, pirmąkart paskelbtas pirmajame Lenkų mokslo ir meno instituto kongrese (The First Congress of
the Polish Institute of Arts & Sciences), vykusiame Amerikoje, Niujorke, 1966 metų lapkričio 25–27 dienomis. Vėliau referatas buvo
išspausdintas kitų šiame kongrese paskelbtų referatų rinkinyje,
kurį, redaguotą Damiano S. Wandyczo, su antrašte „Studies in Polish Civilization“ (1980) išleido Rytų ir Centrinės Europos institutas (Institute on East end Central Europe), Kolumbijos universitetas
(Columbia University) ir Lenkijos menų ir mokslo institutas Amerikoje (The Polish Institute of Arts & Sciences in America).
Šį straipsnį, Tadeuszo Kadenacy išverstą į lenkų kalbą, 1985 metais paskelbė leidinys „Zeszyty Historyczne“ (Nr. 72, p. 18–33).
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Статья Виктора Сукенницкого, подготовленная и опубликованная в эмиграции, фактически прошла незамеченной
в Польше, не говоря уже о других странах бывшей великой
Речи Посполитой. Это очень досадно, потому что в ней объяснена суть общего наследия многих народов. Показано, как
часто бессмысленными и необоснованными являются споры
между народами давней Речи Посполитой об общем наследстве. Споры о том, что является польским, литовским, украинским, белорусским.
Надеюсь, что прочтение этой статьи позволит современным полякам понять, что они, а также их государство, возрожденное после 1918 года не были, а значит, и не являются
единственными наследниками давней, великой Речи Посполитой. Позволит понять, что такими же наследниками являются современные украинцы, литовцы или белорусы. Эти народы также имеют одинаковое с поляками право на наследие
давнего, великого, многонационального и поликультурного
государства. Одинаковое право на общее, по крайней мере до
1795 года (а, вероятно, даже до 1863 года), культурное и любое
другое наследие. Известно, что не все народы бывшей Речи
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Посполитой получили независимость в 1918 году. Украина
и Беларусь – только в 1991 году. Различной является также
трактовка этого общего наследия. Одной – в Литве, другой –
в Украине, третьей – в Беларуси. Никто не обязан принимать
наследство, то есть признавать это наследство. Но такое право
имеют все.
Литовцам, белорусам или украинцам статья Сукенницкого
должна помочь осознать, что слово «польский» до 1795 года
(а может быть, даже до 1863) не означало «чужой». Оно могло
также означать «родной», «свой».
Поляк, литовец, русин (украинец, белорус) были равными,
можно использовать неологизм, «речьпосполитцами», жителями Речи Посполитой. Каждый шляхтич, неважно, был ли
он «gente Ruthenus» или «gente Lithuanus», или «gente Polonus»
(последних иногда называли «коронниками») был гражданином одной, общей политической нации. Однако, такое
название, как «речьпосполитец» не сформировалось. Слово
«поляк» в одной ситуации означало – рожденный на землях
Короны, в другой – житель Речи Посполитой. Это не зависело от того, где человек родился, какой язык считал родным,
какую религию исповедовал. Таким образом, у нас не было
аналога понятия «британец», которому соответствовал бы неологизм «речьпосполитец». Слово «поляк» иногда было эквивалентом слова «британец», а иногда слова «англичанин». Все,
что является английским, одновременно является также британским. Однако не все, что является британским, автоматически считается английским. Британским может быть также
шотландское или уэльское. В нашем языке и его определениях
так точно и однозначно это не упорядочено.
Поэтому и появились те, основанные на недоразумениях,
споры. Споры, которые при осознании сути проблемы, теряют любой смысл. Споры о том, что что-то (или кто-то) – это
литовское, польское или русинское (украинское, белорусское),
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если речь идет об исторических личностях или памятниках,
которые жили или были созданы до 1795 года (а возможно,
даже, как упоминалось, до 1863), не имеют смысла.
Когда мы все, в пределах давней, великой Речи Посполитой, которая перестала существовать в 1795 году и как таковая никогда не возродилась, а в конечном итоге возродилась
как несколько независимых друг от друга государств, уясним
себе эти простые и, по сути, очевидные истины, о которых напоминает Сукенницкий, нам станет проще. Мы увидим тогда,
что большинство наших споров о прошлом, о наследии лишены смысла. Тогда же мы поймем, что об этом общем наследии
сегодня мы должны совместно заботиться.
Ян Видацкий

Виктор Сукенницкий

Политические последствия
семантической ошибки

Слова, а особенно названия, имеют большое влияние на жизнь
человека и на все, связанные с ней научные дисциплины. Некоторые из них имеют особое свойство вызывать в сильных
личностях положительные или отрицательные эмоции, которые со временем определяют их поведение. Учитывая этот
факт, общественные и политические науки в целом и юридические науки в частности, придают большое значение словам
и пытаются указать их возможно наиболее точное значение
с помощью создания соответствующих определений. Однако,
случается и так, что в течение многих веков смысл слова меняется – одно и то же слово, тот же термин, часто имеют совсем
иной смысл для разных поколений.
Предметом дальнейших рассуждений будет слово «Польша» и его производные: «поляки», «польский» и т.д., а также
указание времени, в котором они появлялись, и что они обозначали в разные исторические эпохи.
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Принимая во внимание факт, что ныне мы отмечаем тысячелетие Польши, можно предположить, что эти слова должны
иметь, по крайней мере, тысячелетнюю историю. Это вполне
возможно, хотя не существует никаких письменных источников той эпохи, в которых эти слова были бы употреблены.
Еврейский купец Ибрагим-ибн-Якуб, который в 966 году путешествовал из арабской Испании в Восточную Европу, в своих дневниках упоминает крещенного в то время польского
князя Мешко I, называя его «королем Севера»1. Несколько
десятков лет спустя, сын и преемник Мешко – Болеслав I Храбрый в «Житиях и страданиях святого Войцеха» был назван
«Dux Polonorum»2; тогда же киевский летописец Нестор писал
о «ляхах»3. Еще несколько десятков лет спустя арабский географ Аль-Идриси Абу Абдуллах ибн аш-Шариф, подготавливая для сицилийского короля Роже II серебряную карту Земли,
описал отдельные страны, среди которых назвал «Bulunia –
Polonia» в Восточной Европе»4. Современник арабского географа, древнейший местный летописец – Галл Аноним, категорически утверждал: «...Polonia ... pars est Sclavoniae...».
Таким образом, не вызывает сомнений факт, что в древнейших источниках слово «польский» употреблялось в политическом смысле. Для Галла Анонима Полония (Польша) была
государством Болеслава Кривоустого, при дворе которого
он написал свою летопись. Границы этого государства не совпадали в точности с границами времен его предшественников, однако, во всех случаях польское государство династии
1
2
3

4

Monumenta Poloniae Historicae, Nowa seria: Vol. I, Kraków 1946, стр. 48.
Там же, стр. 179.
По мнению Николая Рудницкого, более тысячи лет назад существовало
два отдельных, хотя и родственных, племени лехитов-ляхов (Попель) и полян-поляков (Пяст): см. „O przedpiastowski ośrodek Państwa Polskiego”, Przegląd Zachodni, Poznań nr 9/10, 1953, стр. 31–56.
Tadeusz Łowicki, „Polska i kraje sąsiednie w świetle ‚Księgi Rogera’, geografa arabskiego z XII wieku Al Idrisiego”, Kraków 1945.
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Пястов включало в себя ряд земель, на которых проживало
сродное население и которое говорило на более-менее сходном языке, хотя, скорее всего, на разных диалектах. Вопрос
о родном польском языке не имел большего значения, учитывая то, что официальным языком всей средневековой Европы была латынь. Вполне возможно, что некоторые жители
«Польши» времен Кривоустого (а также Мешко I и Болеслава
I Храброго) не говорили у себя дома на этом языке, но в то же
время, на этом языке говорили за пределами «Польши».
Эта проблема еще более усложнилась в период разделения
государства династии Пястов между потомками Болеслава
Кривоустого. Существовала ли вообще в то время «Польша»,
будучи поделена между многочисленными князьями, которые
только номинально зависели от господствующего в Кракове
князя?
В то время появилось по крайней мере две «Польши»:
«Maior» (ок. 1250) и «Minor» (ок. 1350) – Великая и Малая
Польша. На сегодняшний день нет общего мнения относительно происхождения и значения этих, широко используемых по сей день, названий: Великопольша и Малопольша5.
Польский пример несколько отличается от других ему подобных, например, Великая и Малая Греция или Русь. В отличие
от них «Малая» Польша была намного больше, чем «Великая»,
в то время, когда последняя была колыбелью польского государства (династии Пястов), хотя столичный город – Краков
находился в Малопольше. Возможно, что название «Великопольша» употреблялось, чтобы удовлетворить амбиции северо-западных князей из династии Пястов, которые считали
свои земли лучшими, по-настоящему польскими, и мечтали
о возвращении польской короны – символа единства и суверенитета польского государства. В то время, когда большинство
5

Gerard Labuda, „W sprawie pochodzenia nazw Wielkopolska i Małopolska”, Przegląd Zachodni nr 5/6, 1954, стр. 112–119.
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предшественников Болеслава Кривоустого были торжественно коронованы (с более-менее четкого согласия папы римского и германского императора) в Гнезно на королей Польши,
этого не удавалось достичь их преемникам, и когда в 1297 году
великопольский князь Пшемыслав II сумел получить корону,
его господство было весьма коротким.
Тринадцатое столетие было для Польши полно событий.
Ее восточные земли были разграблены вследствие набегов
язычников, среди которых наиболее опасными были татары;
в нескольких случаях им удалось дойти до Кракова и Силезии, отмечая свой путь кровью и опустошением. Противостоя агрессии с Востока, польские князья династии Пястов
считали себя представителями западного христианского
мира и открыли свои западные границы для мирного проникновения не только христиан, но также евреев, которые
в те времена были подвержены нещадным гонениям во многих странах Запада. Западные колонисты, в основном немцы, заново заселяли те польские города, в которых население
было уничтожено татарами. Более того, в 1226 году князь из
династии Пястов Конрад Мазовецкий пригласил немецкий
Тевтонский орден поселиться на его землях, чтобы создать
преграду для набегов язычников с востока. Таким образом
было положено начало будущей Пруссии; завоеватели взяли
для своей страны название полностью уничтоженного языческого племени.
Многие представители династии Пястов женились на немецких принцессах; они никоим образом не сопротивлялись
влияниям Запада и фактической германизации своих дворов
и городов. Однако, их дружеские чувства по отношению к выходцам с Запада не разделяла значительная часть населения.
В XIII веке было отмечено первое свидетельство существования польских национальных чувств, когда местные жители
столичного Кракова начали считать чужаками новых коло-
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нистов, которые у себя дома говорят на другом языке и придерживаются других обычаев. Прежнее определение поляков,
как подданных династии Пястов (Reges или Duces Polonorum),
стало недостаточным, и его надо было пересмотреть.
Это новое национальное чувство было особенно сильным
в Малой Польше, и поэтому его искусно использовал поначалу малозначимый пястовский князь Владислав Локетек.
В конце своей бурной жизни он сумел объединить большинство земель Пястов, и в 1320 году был коронован в Кракове
на польского короля, короля «totius Poloniae», всех «Польш»,
а, по крайней мере, Великой Польши и Малой Польши. Его
сын и преемник, Казимир, не только укрепил дело отца, но
также – как гласит популярная поговорка – «застал Польшу
деревянной, а оставил каменной». Среди всех польских королей он один был назван потомками «Великим». Казимир не
был настроен «националистически» и поддерживал немецкую и еврейскую иммиграцию с Запада. Таким образом была
возвращена древняя дефиниция поляков: каждый, кто был
лоялен королю и «Короне», считался поляком. Хотя полному
и тотальному единству языка, веры и обычаев не придавалось
большого значения, со временем это единство начало играть
значительную роль.
Ввиду того, что Казимир Великий не оставил законного
потомства, династия Пястов вымерла, а Корона Польши перешла в руки иностранцев: сначала к королю Венгрии Людовику, наследнику франко-венгерского рода Анжу, затем к его
дочери Ядвиге, а после ее смерти к ее мужу – Великому князю
литовскому Ягайло и его потомкам, рожденным от четвертой жены, скромной русской (белорусской) княжны Софии
(Сони) Гольшанской. В течение почти двух веков – которые
стали апогеем ее величия – Польшей владели «иностранцы»,
которые не имели ни капли «национальной» польской крови. То же самое относится и к большинству последующих
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польских королей. Следы ягеллонской крови часто являлись
решающим фактором успеха во время свободных выборов
преемника польского престола, или, вернее, получения короны Речи Посполитой, во главе которой стоял избранный путем общего голосования президент, именуемый королем.
Вследствие того, что Ягайло и его потомки были законными правителями Великого княжества Литовского, во время их
правления продолжался династический союз (уния) между
двумя независимыми государствами – Польшей, Речью Посполитой Польской (Короной) и Великим княжеством Литовским. Граждане Речи Посполитой считались «поляками»,
а подданные Великого князя «литовцами», независимо от
того, на каком языке они говорили у себя дома, в каких костелах или церквях молились или каких обычаев придерживались. Не вызывает сомнения, что двести лет унии привели
к взаимной ассимиляции и исчезновению различий, поначалу
очень существенных. Официальным языком в Польше, как
и прежде, была латынь, а в Великом княжестве - разновидность русской речи, из которой позже образовался белорусский язык. Доминирующей в Польше религией был римский
католицизм; в Великом княжестве проживали многочисленные православные. Многие жители Польши (около 10%) имели значительные политические права: habeas corpus, «свободные выборы» королей и т.д.; в то же время все «литовцы» были
всего лишь подданными князей, лишенными каких-либо политических прав.
В середине пятнадцатого столетия законные представители
сельского и городского населения Пруссии, которая де-факто
была независимым государством, двести лет управляемым
крестоносцами, обратились к польскому королю с просьбой
о включении их в состав Польской Короны. После переговоров их прошение было удовлетворено, и в 1454 году Пруссия формально была включена в состав Польши, а ее жители
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де-юре стали поляками. Этот факт не имел никакого прямого влияния на обычаи и образ жизни смешанного населения
страны: им была гарантирована полная автономия во внутренних делах, а немецкий язык не только был терпим в частной жизни сильно германизированного населения городов,
но и оставался официальным языком Пруссии. Необычный,
с конституционной точки зрения, правовой акт от 1454 года
остается предметом прений юристов и историков6. После войны с крестоносцами, несогласными с постановлениями этого
акта, было найдено компромиссное решение: по Торуньскому
миру (1467) только западная часть Пруссии осталась в составе
Польской Короны и сохранила описанные выше гарантии, в то
время как восточная часть, стала вассалом Польши управляемым реформированным Тевтонским орденом, который в 1525
году перешел в протестантизм.
Протестантское движение и его различные ответвления (гуситы, лютеране, кальвинисты) пользовались в XVI веке большой популярностью как в Короне, так и в Великом княжестве,
способствуя развитию дальнейших различий между поляками
и литовцами. Последние представители династии Ягеллонов,
как правило, занимали нейтральную позицию по отношению
к протестантскому движению («Я не хозяин вашей совести», –
сказал Сигизмунд Август), вместе с тем они всячески пытались
придать окончательную форму своему государству и укрепить
его структуру. В 1526 году внук Ягайло, Сигизмунд Старый, после того, как вымерли представители местной династии Пястов,
присоединил Мазовию. Таким образом, из древнего наследия
Пястов только Силезия оставалась за пределами Короны – во
владении местных пястовских князей, которые все больше
и больше подвергались германизации. Сын Сигизмунда I
6

Marian Biskup, „Do genezy inkorporacji Prus”, а также Wojciech Hejnosz, „Prawnopaństwowy stosunek Prus do Korony w świetle aktu inkorporacyjnego z roku
1454”, Przegląd Zachodni nr 7/8, 1954, стр. 293–306, 307–330.
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Старого – полуитальянец Сигизмунд II Август не имел законного наследника. Когда в 1561 году северные соседи Восточной Пруссии, рыцари Ордена меченосцев решили пойти вслед
за своими немецкими собратьями из Ордена крестоносцев,
а архиепископ Риги отдал свои владения под покровительство
польского короля, территориальные владения Сигизмунда
Августа стали крупнейшими в Европе. Сохранение их единства, после исчезновения династии Ягеллонов, не было легкой задачей, поскольку их жители отличались языком, верой
и обычаями.
Можно ли людей, которых объединяла только лояльность
к общему правителю, к Польской Короне и ее либеральным
государственным институтам называть общим термином
«поляки»? Этот термин все чаще и чаще широко использовался в гораздо более узком смысле: он обозначал людей, которые говорили на определенном языке и считали этот язык
родным.
По всей Европе движение Реформации способствовало
вытеснению общепринятой до того времени латыни в пользу
национальных языков. Так произошло и в странах Ягеллонов,
в которых протестанты в своей пропаганде, направленной
против католичества, начали использовать национальные
языки. В течение нескольких десятков лет, кроме публикаций
на русском (белорусском) и литовском языках, появилась также богатая литература на польском языке. Николай Рей (1505–
1569), родившийся в Журавно близ Галича, но проживавший
в Нагловицах возле города Кельце, начиная с 1533 года опубликовал много оригинальных произведений на польском языке,
доказывая таким образом, что «поляки не гуси и свой язык
имеют». Писатель считается создателем и отцом польской литературы. Польский литературный язык не был широко известен, и им пользовались далеко не все жители стран Ягеллонов: «поляки, литовцы, пруссаки, русины, мазуры, жмудины,
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ливонцы, подляшцы, волыняне, киевляне»7. В этом контексте
поляки были всего лишь одними из многих жителей «одной
Речи Посполитой и совместного Королевства», которые не
имели еще одного, общего названия для всех своих граждан.
Даже латинская терминология с большим трудом могла
отразить сложную ситуацию в странах Ягеллонов. Мало кто
в Польше XV столетия согласился бы с итальянским гуманистом Филиппо Буонаккорси (Филиппо Каллимах), который
после изгнания из Рима нашел убежище в Польше. В 1490 году
он писал папе римскому, что «на столь большой территории
население (племя) и народ (gens et natio) составляют одно целое, и у них нет различий в обычаях, языке, в учреждениях; всех
объединяют общие взгляды касательно дел божьих и человеческих, и закона: ...можно сказать, что они представляют не
народ, а один дом и одну семью»8. Польские писатели – современники Буонаккорси – не отмечали различий, отличающих
жителей разных стран Ягеллонов, потому что они не слишком
охотно считали еще не полностью ассимилированных поселенцев полноправными гражданами. Старая терминология,
которая постоянных жителей польского государства называла: «regnicola», «incola regni Poloniae», постепенно заменялась
терминами «Polonicum genus», «gens Polonorum», «gens et natio
Polona», которые скорее подчеркивали общее происхождение
(gens и genus от gignere; natio от nasci), нежели факт постоянного проживания. В какой-то мере этот «расизм» XV века был
отображением «национализма» конца XIII века – главным
образом направленного против немецких поселенцев, которые в то время массово заселяли польские города. В своем
7

8

Этот перечень жителей разных частей общего государства находится в написанных еще на латыни «Крушвицких диалогах» Яна Дмитрия Соликовского, львовского архиепископа конца XVI – начала XVII веков. См. Stanisław
Kot, „Świadomość narodowa w Polsce wieku XV–XVII”, Kwartalnik Historyczny,
vol. 52 (1938), стр. 22.
Там же, стр. 20.
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знаменитом «Monumentum Pro Reipublicae ordinatione», написанном около 1475 года, великопольский магнат Ян Остроруг
в очень красноречивом стиле выступил против употребления
немецкого языка в костелах. Он указывал, что «сама природа
посеяла вечный раздор и ненависть между этими двумя языками» (польским и немецким) и категорически требовал, чтобы каждый, кто хочет жить в Польше, выучил польский язык9.
В то же время немецкий был официальным языком обеих
частей Пруссии, среди которых одна была неотъемлемой частью Польши, хотя к людям, которые не владели немецким
языком, отношение было не наилучшим10.
Парадоксально, но многие немецкие поселенцы в Кракове и других польских городах сыграли очень важную роль
в развитии польского книгопечатания и популяризации книг
среди польских читателей – сначала это были переводы с латыни, а со временем – оригинальные польскоязычные произведения. Один из них, краковский издатель Иероним Ветор
в 1542 году написал в своем вступлении к польскому переводу
одного из произведений Эразма Роттердамского: «Будучи переселенным, а не врожденным поляком, я не могу перестать
удивляться тому, что всякий иной народ свой язык любит,
распространяет и украшает; почему же тогда польский народ свой язык презирает, он пренебрегает языком, который
мог бы, по моему мнению, своим изобилием и красотой сравниться с любым иным; насколько я могу понять людей, с которыми я иногда об этом говорю, причиной того есть ни что
иное, как польский характер, который склонен славить чужеземные и посторонние обычаи, дела, людей и языки, а не свои
собственные»11.
9

10
11

Цитата Игнатия Хшановского. См. Ignacy Chrzanowski, „Historia literatury
niepodległej Polski (965–1795)”. Лондонское издание 1942 г., стр. 31.
Kot, указ. соч., стр. 23.
Chrzanowski, указ. соч., стр. 58.
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Еще более важным, чем этот элегантный урок польского
патриотизма, предоставленным туземцам «свежеиспеченным
поляком», было совсем уж современное употребление слова
«народ». В большинстве своем первые авторы польскоязычных сочинений имели определенные трудности в поиске польских эквивалентов латинских слов gens, populus, natio и в произведениях XV века слово «народ» употребляли в значении
«поколение» или «потомки»12. В одной из ранних публикаций
Ветора от 1521 года, можно обнаружить слова и словосочетания «Королевство Польское», «польские земли» или «отчизна», но не «польский народ».
Предложенный Ветором новый смысл слова «народ» отнюдь не был широко принят. Первые постановления Сейма,
оглашенные в 1550 году на польском языке (а не, как ранее, на
латыни), используют слово «народ» в смысле «сословия» и различают народ «простой», «благородный» и «рыцарский»13.
Двадцать лет спустя, во время подписания Люблинской
унии, слово «народ» употреблялось для обозначения всех жителей, проживающих на определенной государственной территории. Сама уния была заключена между двумя «народами» – польским и литовским, которые отныне должны были
на веки объединиться в одном государстве: Речи Посполитой
Обоих Народов. В последующие века именно это название
стало самым популярным, как в официальной, так и в повседневной жизни.
Жители других автономных провинций государств Ягеллонов, в частности Пруссии, также требовали для себя отдельного статуса «народа». На Коронационном сейме 1676 года
польско- и немецкоязычные парламентарии из Пруссии, посредством своего лидера Дзялинского подали официальный
протест из-за пропуска в тексте королевской присяги их, то
12
13

Kot, указ. соч., стр. 20–21.
Там же.
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есть пруссаков, требуя объяснения, кто они такие: пруссаки,
мазуры, поляки или русины? На этот риторический вопрос
Дзялинского депутаты Сейма хором кричали: поляки, поляки!
Таким образом, требование прусских депутатов было отклонено и Речь Посполитая по-прежнему рассматривалась как
сообщество только двух, а не большего числа «народов»14.
В XVI веке северные русины (белорусы) оставались в пределах Великого княжества Литовского. Ни они, ни южные русины (украинцы), которые со времен Люблинской унии жили
в составе Короны, не требовали статуса отдельного «народа».
Даже самых образованных русинов, как, например, Станислава Ожеховского, устраивала формула «gente Ruthenus, natione
Polonus». В следующем веке предпринято неудачную попытку
признания русинов (казаков, украинцев) совладельцами Речи
Посполитой – третьим «народом», равным двум другим партнерам (Гадячский договор – 1658). Андрусовский договор
с Москвой (1667) свел на нет план увеличения количества «народов»-членов Речи Посполитой.
Люблинская уния никоим образом не была полным объединением Польской Короны и Великого княжества Литовского. Они имели общего руководителя государства – президента с титулом короля, которого выбирала viritim вся шляхта,
и целый ряд совместных государственных институтов, но
они не были одним общим государственным организмом.
Два отдельных государства и два отдельных «народа» жили,
как и раньше, рядом друг с другом в «братской унии». Каждая
из двух частей этого объединения имела свое собственное,
не очень точное название: «Корона Польская» и «польский
народ» или «поляки», и «Великое княжество» и «литовский
народ» или «литовцы». Как и ранее, не было общей фамилии, «семейной» для обоих «братьев». «Поляки» проживали
14

Инцидент описал С. Кот (Kot, указ. соч., стр. 23). Кот упоминает также совет
короля Сигизмунда Августа, данный прусскому принцу Альбрехту Гогенцоллерну, чтобы тот стал «добрым поляком», стр. 26.
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в Королевстве, а «литовцы» в Великом княжестве, но каким
должно было быть общее название для всех жителей «Речи
Посполитой Обоих Народов»?
Было бы странно, если бы эта важная проблема не была
замечена тогдашними политиками и политическими писателями. Еще в начале XVI века Матвей Меховский (Матвей из
Мехова), известный также как Меховита (очень интересная
фигура: доктор медицины Падуанского университета, придворный врач двух королей: польского короля Сигизмунда
и чешско-венгерского Вацлава; профессор философии Краковского университета и его семикратный ректор), опубликовал книгу, которая косвенно решала проблему и предлагала
название для всего восточноевропейского региона стран Ягеллонов, а также для их правящего сословия. Опубликованное
впервые в Кракове в 1517 году сочинение Меховита «Tractatus
de duabus Sarmatias Asiana et Europeiana et de continentis in eis»
пользовалось большим успехом15. Основным тезисом труда было утверждение, что восточноевропейское правящее
сословие – шляхта, несмотря на все различия в языке, вере
и обычаях, происходит от общих предков – древних сарматов.
С исторической точки зрения этот тезис был более чем сомнительным, но он приобрел большую популярность в среде
польских шляхтичей, которые в течение нескольких следующих веков называли себя сарматами. Несмотря на популярность названия, оно никогда не было официально принятым
как общее название для постягеллонской Речи Посполитой,
и отброшено политически активными гражданами государства. Вместо него не было создано никакого другого названия. Постепенно, из-за отсутствия чего-либо лучшего, начали
15

Книга имела три издания на латыне (2-е в Вене в 1518 г., 3-е в Кракове
в 1521 г.), три на польском (Краков 1535–1545) и была переведена на немецкий (Аугсбург, 1518) и итальянский (Венеция, 1561). Stanisław Cynarski, „The
Shape of Sarmatian Ideology in Poland”, Acta Poloniae Historica, vol. 19 (1968),
стр. 5–17, а особенно стр. 10–11.
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использовать слова «Польша», «польский» и «поляки», хотя
это было очень неправильным с семантической и логической
точек зрения (pars pro toto). Этому процессу способствовало
также распространение польского языка на территории всей
Речи Посполитой.
В середине шестнадцатого столетия, когда книги на литовском и белорусском языках оказались эфемерным явлением,
польская речь развивалась очень стремительно. В конце столетия она достигла уже полной зрелости и даже совершенства,
например, в произведениях Яна Кохановского (1530–1584)
и Петра Скарги (1536–1612). Польский язык стал успешно
конкурировать с доминирующей до сих пор латынью и, в конце концов, вытеснил ее и стал официальным языком Королевства. В других частях Речи Посполитой сохранились старые
официальные языки: немецкий в Пруссии и Ливонии, русский – в Великом княжестве. Вследствие меньшего использования латыни, хорошее знание польского языка стало conditio
sine qua non для каждого, кто пытался работать на поприще
общественной жизни в более широком, чем местный, масштабе. Классический пример этого явления просматривается
в действиях князя Януша Радзивилла, который находясь в непримиримой оппозиции к тогдашнему королю, следующим
образом писал в 1615 году своему брату, польскому гетману
Кшиштофу: «Хотя я сам родился литовцем и литовцем мне
придется умереть, однако, польский язык в отечестве нашем
мы должны употреблять»16. Пример Радзивилла послужил
и другим: его мнение разделяли политически активные граждане княжества, и несколько поколений спустя польская речь
стала господствующей на территории всей Речи Посполитой,
в высших кругах политически активных слоев населения. В то
время Православная церковь в Украине по собственной воле
приняла польский язык; много учебников, а также других
16

Kot, указ. соч., стр. 25.
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изданий славной Киевской академии Петра Могилы печатались на польском языке, этот же язык доминировал также среди профессоров и студентов Академии.
Учитывая то, что жители Великого княжества говорили
по-польски, они не протестовали, когда их называли «поляками», особенно во время их пребывания за границей – «бывая
в чужих землях литовцы обычно называют себя поляками» –
писал Анджей Любинецкий в начале XVII века17. Однако, среди сограждан Речи Посполитой, они, как и прежде, оставались «литовцами», которыми часто пренебрегали «настоящие
поляки», учитывая их специфический акцент и несколько непохожие обычаи. Постепенно название «литовцы», также как
и «мазуры», «великополяне» или «малополяне», становилось
географическим указателем их происхождения из определенной части Речи Посполитой. Хотя государство и впредь официально называлось «Речь Посполитая Обоих Народов», все
чаще и чаще его называли просто «Речь Посполитая Польша»,
а всех ее граждан «поляками»; поляков, в более узком смысле
этого слова, то есть жителей западной части Речи Посполитой, стали называть «коронными».
Продолжающийся сотни лет процесс унификации двух частей Речи Посполитой Обоих Народов нашел свое завершение
в Конституции Третьего мая, принятой Сеймом и утвержденной королем в 1791 году. Хотя дальнейшие события помешали
воплотить в жизнь все ее положения, главную идею Основного закона общество восприняло с энтузиазмом: отныне
«Речь Посполитая Обоих Народов» должна была стать одним
целым. Последний польский король Станислав Август Понятовский, который родился на территории Великого княжества
в Волчине и был связан родственными узами с литовско-русским родом Чарторыйских (ранее он занимал должность литовского стольника), под давлением царицы был вынужден
17

Там же, стр. 24.
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отозвать свою подпись под конституцией. Другой литовец,
Тадеуш Костюшко, был провозглашен и стал широко известен
как «Начальник народа». Какого народа? Безусловно, «польского». Согласно современному значению этого слова это понятие включало в себя «оба народа»: коронных и литовцев,
а также несколько gentes: русинов, жмудинов, пруссаков, мазуров, подолян, великополян, малополян и т.д., и т.д. Эта мысль
была прямо выражена в нескольких манифестах Костюшко,
направленных в разные регионы Речи Посполитой и в полной
мере поддержанных их жителями.
Россияне подавили восстание Костюшко в 1794 г., а год спустя соседи Речи Посполитой полностью закончили ее политическое уничтожение. Польское государство исчезло с карты Европы. Исчезло с нее Королевство Польское и Великое
княжество Литовское, исчезла Речь Посполитая одного или
нескольких народов. Но что произошло с самими народами,
с поляками и литовцами? Как известно, с исторической точки зрения, понятия государства и его правителя (Dux или Rex
Polonorum и Королевства Польши) предшествовало понятиям Польша и поляки, а наиболее широко принятое понятие
означало жителей, или граждан данного государства. Таким
образом, нет государства – нет народа. Все очень логично. Государства, которые разделили между собой Польшу, в частности Россия, широко распространяли слова, якобы сказанные
Костюшко на поле боя под Мацейовицами: Finis Poloniae.
Однако мнение населения было иным. Граждане, которые
с 1795 года стали подданными российской царицы, австрийского императора и прусского короля, отказывались становиться россиянами, австрийцами или пруссаками. Многие
покинули родину и сформировали, под предводительством
Наполеона Бонапарта, Польские легионы, которые гордо заявили всему миру, что «Еще Польша не погибла, если мы живем», и провозгласили желание вернуться с оружием в руках,
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перейти Вислу и Варту и снова стать поляками. Такого рода
решимость имела влияние на главные европейские государства. После поражения Наполеона, на Венском конгрессе
в 1815 году, было принято решение официально признать существование польского народа и даже создать формальное
польское «Королевство», главой которого был царь.
И вновь, принятое на верхах решение было отвергнуто населением. Варшавские поляки не забыли о «братьях за Бугом»
и «отобранных землях» на востоке, где в то время наблюдалось развитие польской культуры, особенно в таких центрах,
как Вильнюсский университет и Кременецкий лицей. Не вызывает сомнений, что на протяжении первых десятилетий
XIX века, во время царского владычества, полонизация бывшего Великого княжества совершила невероятный прогресс,
значительно превосходя то, что происходило в предыдущие
четыреста лет. Крупнейшие польские поэты и писатели – Мицкевич и Словацкий, родились и сформировались именно на
этих землях. Без них, как и без многих их соотечественников,
современная Польша и ее культура являются немыслимыми.
Эти выдающиеся личности не имели ни малейшего сомнения,
что они поляки, а свою родину считали неотъемлемой частью
общего целого, называемого «Польшей».
После смерти Александра I были полностью отвергнуты
планы мирного объединения «отобранных стран» бывшего
Великого княжества Литовского с Польским «Королевством».
Вспыхнула польско-российская война 1830–1831 годов, частью которой было антироссийское восстание в Вильно и на
других литовских и русских землях. Российская победа стала
причиной «Великой» эмиграции на Запад. Многие эмигранты
были жителями бывшего Великого княжества. Мечтая в Париже о своей родине, Адам Мицкевич, «литовец» и величайший
польский поэт написал свой шедевр – «Пан Тадеуш», который
начинается обращением: «О Литва, моя отчизна...». В своем
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политическом труде – «Книгах польского народа и польского
пилигримства» – поэт сформулировал общепринятый тогда
тезис: братья с общей фамилией – Поляки, не должны ссориться из-за разных имен: Литвин и Мазур.
Настали десятки лет долгой борьбы за независимость и восстановление Речи Посполитой при полной поддержке всей
прогрессивной Европы, в том числе Маркса и Энгельса, которые в ряде трудов громко добивались восстановления независимости Польши в границах 1771 года. В 1863–1864 годах подпольное Национальное правительство в Варшаве официально
учредило свой герб – щит с изображением польского орла,
литовской Погони и русского св. Михаила, а также прокламировало лозунг: «Равные с равными, вольные с вольными». Широкая поддержка этих идей проявилась во время Январского
восстания 1863–1864 годов, которое охватило всю занятую
Россией территорию бывшей Речи Посполитой и дольше всего
продолжалось в Литве и Беларуси (вплоть до трагического его
окончания руками литовца Ромуальда Траугутта).
Парадоксально, но даже самое радикальное, левое и антипатриотическое движение выступало за единство обеих
частей бывшей Речи Посполитой. В начале XX века Феликс
Дзержинский настаивал на том, чтобы Социал-демократическая партия охватывала своим влиянием все Королевство
Польское и Литву (СДКПиЛ). Однако, общая тенденция была
направлена в сторону дезинтеграции.
Процесс демократизации возродил национальные чувства
в широких массах населения, которое не участвовало в политической жизни перед разделом Речи Посполитой. Польскоязычная интеллигенция приняла активное участие в возрождении национальной культуры и литературы украинцев,
литовцев и белорусов.
В начале XX столетия появилось польское националистическое движение, вождем и теоретиком которого был Роман
Дмовский. В своем труде «Мысли современного поляка» (1902)
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он предложил отбросить «ложный путь польской демократии»,
«наследие политических извращений нашего исторического
развития» и провозгласил «новый», «позитивный патриотизм»
не Речи Посполитой или государства в целом, но народа («национализм»), который он считал «живым общественным организмом». «Равно как и все организмы, народ борется с другими народами за выживание: «живое существо, тривиально
говоря, должно есть». «Это не означает, что мы будем с удовольствием поглощать все, что найдем на пути. Национальный
организм должен стремиться поглотить только то, что сможет
усвоить и использовать для увеличения роста и силы коллективного тела». Дмовский считал еврейский элемент особенно
«неперевариваемым» для «польского организма», в отличие от
славянского элемента, который можно легко поглотить.
«Современная» философия национализма и польского империализма Дмовского приобрела значительную популярность среди поляков. Они начали считать врагами, даже
«трофеями», своих бывших «братьев» из общей Речи Посполитой, которые не имели желания слиться с польским
национальным организмом». Политическая философия
братства двух (или более) народов бывшей Речи Посполитой потеряла свою привлекательную силу и была заменена
философией борьбы не на жизнь, а на смерть между польским, украинским, белорусским и другими «национальными организмами».
В результате этого, слова «польский», «поляки» и «Польша»
уже не могли использоваться в таком значении, которое имели в течение предыдущих трехсот лет, когда это было общее,
родное название для всех членов Речи Посполитой. Название
«литвин» также изменило свое значение. Жители Великого
княжества не формировали единого «национального организма», а в эпоху национализма были вынуждены поделиться на
поляков, литовцев, белорусов и т.д.
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Во время Первой мировой войны этот процесс национальной дезинтеграции был уже довольно значительным, а в ходе
Парижской мирной конференции, во время которой приобрел
большую популярность призыв президента Томаса Уилсона
о «национальном самоопределении», каждый «национальный
организм» стремился заполучить «национальное государство». В то время, когда южные и западные славяне сумели
избежать политической опасности полной дезинтеграции,
благодаря идеи создания государств с более-менее мягкими
и привлекательными названиями, как, например, Югославия
или Чехословакия, подобная попытка политической интеграции земель бывшей Речи Посполитой закончилась полным
фиаско. Одна из причин этого провала имела семантический
характер: попытка сохранить освященные многовековой традицией названия: «Польша», «польский» и «поляки». Учитывая то, что в ХХ веке эти названия использовал конкретный
«национальный организм», который вел смертельную борьбу
с другими «национальными организмами», любой намек на
связь с «Польской Речью Посполитой» любой этнически непольской территории, считался проявлением империализма.
В тот момент, когда Дмовский (уроженец Варшавы) резко выступал против федеральных концепций возрожденной Речи
Посполитой, «начальник государства» Пилсудский (родившийся в Литве, в окрестностях Вильно) и премьер-министр
Падеревский (рожденный в Украине) разделяли мнение, чтобы понимать слово «польский» в его древнем, историческом
значении. 5 июля 1919 года премьер-министр Великобритании
Ллойд Джордж прямо обвинял Падеревского в надуманном
империализме. Как указывалось в официальных американских «Papers...»18, выдавая себя за представителя маленького
народа («Я принадлежу к малому народу, который всю свою
18

„Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Paris Peace
Conference 1919”, vol. VI, стр. 198–199.
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жизнь боролся за права малых народов»), премьер-министр
величайшей империи мира сетовал, что «больше всего его
усилий требует сдерживание поляков перед аннексией других
народов и навязывание другим той же тирании, от которой
сами страдали веками»; «Поверьте мне, это большие империалисты, чем Англия, Франция, уже не говоря о Соединенных
Штатах». Падеревский резко протестовал: «Мы не империалисты и мы не хотим аннексировать ни одной страны, ни одного народа. Мы никогда не преследовали другой народ или
другой язык. Мы никогда не преследовали никакой религии.
Никогда не заставляли других принимать чужие им обычаи,
лучшим доказательством чего является факт, что после 600
лет совместной жизни примитивные народы, такие, как литовцы, белорусы и даже украинцы продолжают существовать
и благодаря нашей практической помощи, возвращают себе
свой индивидуальный характер».
То, что сказал Падеревский, было правдой, но относилось
к «древним», «классическим» полякам, а не к «современным»
полякам – приверженцам Дмовского, которые пользовались
плохой репутацией в кругах западных государственных деятелей и среди бывших «братских народов» Речи Посполитой,
которые в XX веке были, не меньше Дмовского, заражены национализмом.
Если бы наши предки в XVI веке и последующих столетиях
не сделали бы так обременительной семантической ошибки,
которая имела зловещие последствия, если бы они прислушались к предложению Матвея Меховского или придумали
другое название – аналогичное «Великобритании», «Соединенным Штатам» и т.п. – например: «Соединенные Штаты
Восточной Европы», Восточный Союз или «Междуморье»
(„Intermarium”), взаимопонимание в XX веке между британским валлийцем и «польским» украинцем или литовцем
было бы столь же легким, как занятие валлийцем должности
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британского (английского) премьер-министра или президента «Междуморья» („Intermarium”) (а не польского государства) украинцем или литовцем. Если бы это произошло, история Европы и мира была бы совсем другой.
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университетом и Польским институтом искусства и науки
в Америке. Польский перевод статьи появился в «Zeszytach
Historycznych» 1985, № 72, стр. 18–33 в переводе Тадеуша
Каденаци.

Кілька слів від редактора і видавця

Стаття Віктора Сукєнніцького, представлена і опублікована
в еміграції, фактично була непоміченою у Польщі, не кажучи вже про інші країни колишньої великої Речі Посполитої.
Дуже шкода, бо у ній пояснюється суть спільної спадщини
тих сучасних держав, які раніше входили до цього об’єднання. В дослідженні науковця показано, як часто безглуздими
і необґрунтованими є суперечки між народами давньої Речі
Посполитої про спільну спадщину. Суперечки про насліддя: що є польським, що литовським, що українським, а що
білоруським.
Сподіваюся, що прочитання цієї статті дозволить сучасним полякам зрозуміти, що вони, а також їх держава, відроджена після 1918 року, не були і не є єдиними спадкоємцями
давньої великої Речі Посполитої. Та усвідомити, що такими ж
спадкоємцями є сучасні українці, литовці й білоруси. Ці народи також мають однакове з поляками право на спадщину
давньої, великої, багатонаціональної і полікультурної держави. Однакове право на спільну до 1795 року (ймовірно до 1863
року) культурну та будь-яку іншу спадщину. Відомо, що не всі
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народи колишньої Речі Посполитої здобули незалежність
у 1918 році. Україна та Білорусь – щойно у 1991 році. Різним
є також трактування цієї спільної спадщини. Одним в Литві,
іншим в Україні, ще іншим в Білорусії. Ніхто не зобов’язаний
приймати спадщину, тобто прилучатися до цієї спадщини.
Але належне право мають усі.
Литовцям, білорусам та українцям стаття Сукєнніцького
повинна донести, що слово «польський» до 1795 року (можливо до 1863) не означало «чужий». Воно скоріше означало
«рідний», «свій».
Поляк, литвин, русин (українець, білорус) були рівними
в правах на той час. Неологізмом «річпосполитець» можна
назвати мешканця Речі Посполитої. Кожен шляхтич, неважливо чи він був «gente Ruthenus», «gente Lithuanus», «gente
Polonus» (останніх іноді називали «коронниками»), був громадянином однієї спільної політичної нації. Однак, така назва, як «річпосполитець», не закріпилася в мові. Слово «поляк»
мало значення «народжений на землях Корони», інше – «мешканець Речі Посполитої». Це не залежало від того, де він народився, яку мову вважав рідною, яку релігію сповідував. Схожа ситуація з поняттям «британець». Все, що є англійським,
водночас є також британським. Однак не все, що є британське
є автоматично англійським, британським може бути також
шотландське або уельське. Таке ж відношення між поняттями
«поляк» та «річпосполитець». В нашій мові це однозначно не
впорядковано.
Звідси й з’явилися, основані на непорозуміннях, дискусії.
Полеміка про поділ постатей або пам’яток, – які жили або
постали до 1795 року; можливо навіть до 1863 року, – на литовське, польське або русинське (українське, білоруське) при
усвідомленні суті проблеми втрачає будь-який сенс.
Усі ми знаходимось в межах давньої великої Речі Посполитої, яка перестала існувати у 1795 році і яка так ніколи й не
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відродилася, а в кінцевому підсумку відродилася як кілька
незалежних держав. Усвідомивши собі ці прості й, по суті,
очевидні істини, про які нагадує Сукєнніцький, нам стануть
зрозумілішими певні речі. Ми тоді побачимо, що більшість
наших суперечок про минуле, про спадщину позбавлені сенсу. Варто усвідомити, що ми повинні сьогодні дбати про цю
спільну спадщину.
Ян Відацький

Віктор Сукєнніцький
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Слова, а особливо назви, мають велике значення в житті людини і у всіх пов’язаних з ним наукових дисциплінах. Деякі
з них мають особливу властивість – вони викликають в сильних особистостях позитивні або негативні емоції, які потім
визначають їх поведінку. Враховуючи цей факт, суспільні
і політичні науки в цілому та юридичні науки зокрема, надають велике значення словам і намагаються визначити їх найбільш точне значення за допомогою створення відповідних
дефініцій. Однак трапляється й так, що сенс слова змінюється протягом багатьох століть – те саме слово, той самий
термін часто мало зовсім інший зміст та значення для різних
поколінь.
Предметом подальшого розгляду буде слово «Польща»
і його похідні: «поляк», «польський» і т.д., а також те, в якому
часі вони з’являлися і які були їх значення в різні історичні
епохи.
З огляду на те, що нині ми відзначаємо тисячоліття постання Польщі, можна зробити висновок, що ці слова повинні мати
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принаймні тисячолітню історію. Це цілком можливо, хоча ми
й не маємо жодних тогочасних писемних джерел, де ці слова
були використані. Єврейський купець Ібрагім-ібн-Якуб, який
у 966 році подорожував з арабської Іспанії до Східної Європи,
у своїх записах згадує нещодавно тоді охрещеного польського князя Мешка І, називаючи його «королем Півночі»1. Кілька десятків років потому, син і наступник Мешка Болеслав I
Хоробрий в «Житії і стражданнях св. Войцеха» був названий
«Dux Polonorum»2; у тому ж часі київський літописець Нестор
писав про «ляхів».3 Кілька десятків років пізніше арабський
географ Аль-Ідрісі Абу Абдаллах ібн аш-Шеріф, підготовлюючи для сицилійського короля Рожера II срібну карту Землі,
описав окремі країни, з-посеред яких одну назвав «Bulunia –
Polonia» у Східній Європі.4 В тому ж самому часі, так званий
Галл Анонім, найстаріший з відомих місцевих літописців категорично стверджував: «…Polonia … pars est Sclavoniae…».
Отже, немає сумнівів у тому, що у найдавніших джерелах
слово «польський» вживалося в політичному значенні. Для
Галла Аноніма Полонія (Польща) була державою Болеслава
Кривовустого, при дворі якого він написав свій літопис. Кордони цієї держави не збігалися чітко з кордонами часів його
попередників, однак польська держава династії П’ястів володіла низкою земель, на яких проживало споріднене населення,
яке говорило більш-менш подібною мовою, хоча, швидше за
все, на різних місцевих діалектах. Питання про рідну польську мову не мало неабиякого значення, з огляду на те, що
1

Monumenta Poloniae Historicae, Nowa seria: Vol. I, – Kraków, 1946. – С. 48.

2

Там само, С. 179.

3

На думку Миколи Рудницького понад тисяча років тому існувало два окремі, хоча і споріднені, племена лехітів-ляхів (Попель) і полян-поляків
(П’яст): див. O przedpiastowski ośrodek Państwa Polskiego, „Przegląd Zachodni”, Poznań 1953, nr 9/10, – С. 31–56.

4

Tadeusz Łowicki, Polska i kraje sąsiednie w świetle „Księgi Rogera”, geografa arabskiego z XII wieku Al Idrisiego, Kraków, 1945.
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офіційною мовою всієї середньовічної Європи була латина.
Цілком можливо, що деякі жителі «Польщі» часів Кривовустого (а також Мешка І і Болеслав I Хороброго) не говорили
у себе вдома цією мовою, та водночас, цією мовою говорили за
межами «Польщі».
Ця проблема ще більш ускладнилася в період поділу держави династії П’ястів між нащадками Болеслава Кривовустого.
Чи «Польща» взагалі у тому часі існувала, будучи поділена між
численними князями, тільки номінально залежними від князя, що панував у Кракові?
У тому часі з’явилося принаймні дві «Польщі»: «Maior»
(б. 1250) і «Minor» (б. 1350) – Велика і Мала Польща. На сьогоднішній день немає узгодженої думки щодо походження
і значення цих (як і нині) широко використовуваних назв: Великопольща і Малопольща. Польський приклад відрізняється
від інших йому подібних; таких, як Велика і Мала Греція або
Русь. На відміну від них «Мала» Польща була набагато більшою від «Великої», водночас, ця остання, була колискою польської держави (династії П’ястів), хоча столичне місто Краків
знаходилося в Малопольщі. Можливо, назва «Великопольща» вживалася, щоб задовольнити амбіції північно-західних
князів з династії П’ястів, які вважали свої землі найкращими
і по-справжньому польськими і мріяли повернути собі польську корону, символ єдності і суверенітету польської держави. У той час, коли більшість попередників Болеслава Кривовустого була урочисто коронована за більш-менш виразною
згодою папи римського і німецького імператора у Гнєзні на
королів Польщі, кревності до польського не вдавалося осягнути його наступникам, і коли, нарешті, у 1297 році великопольський князь Пшемислав II зумів отримати корону, його
панування було дуже коротким.
Тринадцяте сторіччя було для Польщі багате на події. Її
східні землі були розграбовані набігами язичників, з-посеред
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яких найбільш небезпечними були татари; в окремих випадках вони дійшли на південь аж до Кракова і Сілезії, відзначаючи свій похід кров’ю і руїною. Протистоячи агресії зі Сходу,
польські князі династії П’ястів вважали себе представниками
західної християнської спільноти і відкрили свої західні кордони для мирного проникнення не тільки всіх християн, але
також євреїв, які у ті часи були нещадно переслідувані у багатьох країнах Заходу. Західні колоністи, здебільшого німці, заново заселяли ті польські міста, в яких населення була знищене татарами. Більше того, у 1226 році князь з династії П’ястів
Конрад Мазовецький запросив членів німецького Тевтонського ордену оселитися на його землях, щоб таким чином створити перепону для набігів язичників з північного сходу. Саме
так був покладений початок пізнішої Пруссії; засновники для
своєї держави взяли назву від ймення повністю знищеного
язичницького племені.
Багато представників династії П’ястів одружилося з німецькими принцесами; вони зовсім не опиралися впливу
Заходу і фактичній германізації своїх дворів і міст. Однак їх
дружні почуття до прибульців із Заходу не розділяла значна
частина населення; в XIII столітті було відмічено перше виявлення польських національних почуттів, коли місцеві жителі столичного Кракова почали вважати іноземців новими
колоністами, які вдома користуються іншою мовою і дотримуються інших звичаїв. Початкове визначення поляків як
підданих династії П’ястів (Reges або Duces Polonorum) стало
недостатнім, і відношення до цього постулату треба було переглянути.
Це нове національне почуття було особливо сильним
в Малопольщі, й тому його в спритний спосіб використав
спочатку малозначущий п’ястівский князь Владислав Локетек. Під кінець свого бурхливого життя він зумів об’єднати
більшість земель П’ястів, і у 1320 році він був коронований
у Кракові як польський король, король «totius Poloniae», всіх
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«Польщ», принаймні Великопольщі і Малопольщі5. Його
син і наступник Казимир не тільки укріпив діло батька, але
також – згідно з популярною приказкою – «застав Польщу
дерев’яною, а залишив кам’яною». З-посеред усіх польських
королів він один був названий нащадками «Великим». Казимир не був налаштований надто «націоналістично» і підтримував імміграцію з Заходу, як німецьку, так і єврейську.
Таким чином повернулася попередня дефініція поляків: кожен, хто був лояльним стосовно короля і «Корони», вважався поляком. Хоча не надавалося великого значення повній
і тотальній єдності мови, віри і звичаїв. Тільки з часом ця
єдність зробила значний розвиток.
З огляду на те, що Казимир Великий не залишив законного потомства, династія П’ястів вимерла, а Корона Польщі перейшла в руки іноземців; спочатку до короля Угорщини Людовіка, спадкоємця франко-угорського роду Анжу, потім до
його доньки Ядвіги, а після її смерті до її чоловіка – Великого
князя Литовського Ягайла і його нащадків, народжених від
четвертої дружини, скромної руської (білоруської) княжни
Софії (Соні) Гольшанської. Протягом майже двох століть, які
були апогеєм величі держави – Польщею владували «іноземці», які не мали ні краплі «національної» польської крові. Те
ж саме відноситься і до більшості наступних польських королів. Залишки ягеллонської крові часто були вирішальним
фактором успіху під час вільних виборів наступника польського престолу, або, вірніше, отримання корони Речі Посполитої, на чолі якої стояв обраний у наслідку загального
голосування президент, іменований королем.
Ягайло і його нащадки були законними правителями Великого князівства Литовського і тому, за їх часів, тривав
династичний союз (унія) між двома незалежними державами: Польщею – Річчю Посполитою Польською (Короною) та
5

Gerard Labuda, W sprawie pochodzenia nazw Wielkopolska i Małopolska, „Przegląd Zachodni” 1954, nr 5/6. – С. 112–119.
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Великим князівством Литовським. Громадяни Речі Посполитої вважалися «поляками», а піддані Великого князя «литовцями», незалежно від того, якою мовою вони говорили вдома,
в яких костелах чи церквах молилися або яких звичаїв дотримувалися. Не викликає сумніву, що двісті років унії призвели до взаємної асиміляції і зникнення відмінностей, спочатку
дуже видимих і виразних. Офіційною мовою у Польщі надалі
була латина, а у Великому князівстві – різновид руської мови,
з якої пізніше виникла білоруська мова. Домінуючою в Польщі релігією був римський католицизм; у Великому князівстві
проживали численні православні. Велика частина жителів
Польщі (близько 10%) мала значні політичні права: habeas
corpus, «вільні вибори» королів і т.д., натомість всі «литовці»
були лише підданими своїх князів, позбавленими будь-яких
політичних прав.
В середині п’ятнадцятого сторіччя окремі представники
сільського і міського населення Пруссії, яка де-факто була незалежною державою та якою двісті років правили хрестоносці, звернулися до польського короля з проханням про включення їх до Польської Корони. Після переговорів з польським
королем їх прохання було задоволено, і у 1454 році Пруссія
формально увійшла в склад Польщі, а її жителі юридично
стали поляками. Цей факт не мав жодного прямого впливу
на звичаї і спосіб життя змішаного населення країни: їм була
гарантована повна автономія у внутрішніх справах, а німецька мова не тільки толерувалася в приватному житті германізованого населення міст, але й залишилася офіційною мовою
Пруссії. Незвичайний з конституційної точки зору акт об’єднання від 1454 року й надалі залишається предметом обговорення юристів та істориків6. Після війни з хрестоносцями, які
6

Marian Biskup, Do genezy inkorporacji Prus а також Wojciech Hejnosz, Prawnopaństwowy stosunek Prus do Korony w świetle aktu inkorporacyjnego z roku 1454,
„Przegląd Zachodni” 1954, nr 7/8. – С. 293–306, 307–330.
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не погоджувалися з постановами цього акту, було знайдено
компромісне рішення: згідно з Торуньським договором (1467)
тільки західна частина Пруссії залишилася в складі Польської
Корони та зберегла вище описані гарантії, в той час як східна
частина стала васалом Польщі під правлінням реформованого Тевтонського ордену, який у 1525 році перейшов на протестантизм.
Протестантський рух і його різні відгалуження (гусити,
лютеранство, кальвінізм) користувалися в XVI столітті великою популярністю як в Короні, так і у Великому князівстві,
впливаючи на формування подальших відмінностей між поляками і литовцями. Останні представники династії Ягеллонів,
як правило, займали нейтральну позицію щодо протестантського руху («Я не господар вашої совісті», – казав Сигізмунд
Август), водночас намагаючись всіляко надати остаточної
форми своїй державі та зміцнити її структуру. У 1526 році
онук Ягайла Сигізмунд Старий приєднав Мазовію після того,
як вимерли представники місцевої династії П’ястів. Таким чином з давньої спадщини П’ястів тільки Сілезія залишалася за
межами Корони у володінні місцевих п’ястівських князів, які
ще більшою мірою германізувалися. Син Сигізмунда I Старого напів італієць Сигізмунд II Август не мав законного спадкоємця. Коли у 1561 році північні сусіди Східної Пруссії, лицарі
Ордену мечоносців, вирішили піти слідами своїх німецьких
побратимів з Ордену хрестоносців, архієпископ Риги віддав
свої володіння під опіку польського короля. Територіальні
володіння Сигізмунда Августа стали найбільшими в Європі.
Збереження їх єдності після зникнення династії Ягеллонів –
не було легким завданням, оскільки їх жителі між собою відрізнялися мовою, вірою і звичаями.
Хіба ж можна людей, яких об’єднувала тільки лояльність
до спільного правителя, до Польської Корони і її ліберальних державних інститутів, окреслити спільним терміном
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«поляки»? Проте цей термін все частіше використовувався
у набагато вужчому значенні: він окреслював людей, які говорили певною мовою і вважали її рідною.
Рух реформації сприяв витісненню по всій Європі загальноприйнятої до цього часу латини на користь національних
мов. Так сталося і в країнах Ягеллонів, де протестанти почали користуватися національними мовами у своїй пропаганді,
направленій проти католицизму. Протягом декількох десятків
років, крім публікації руською (білоруською) і литовською мовами, з’явилася також багато літератури й польською мовою.
Миколай Рей (1505–1569) народився в Журавно неподалік Галича, але осів в Наґловицях біля Кельць, починаючи від 1533
року, опублікував багато оригінальних творів польською мовою, доводячи таким чином, що «Поляки не гуси і свою мову
мають». Письменник вважається творцем і батьком польської
літератури. Польська літературна мова не була широко відомою, і нею користалися далеко не всі жителі країн Ягеллонів:
«поляки, литовці, пруссаки, русини, мазури, жмудини, інфлянтці, підлящуки, волиняни, кияни»7. У цьому контексті
поляки були лише однією народністю з-посеред багатьох жителів «однієї Речі Посполитої і спільного Королівства», яке не
мало загальної назви для всіх своїх громадян.
Навіть латинська термінологія ледве могла відобразити
складну ситуацію в країнах Ягеллонів. Мало хто в Речі Посполитій XV сторіччя погодився б з італійським гуманістом
Філіппо Буонаккорсі (Філіппо Каллімах), який після вигнання
з Риму знайшов притулок у Польщі. У 1490 році він писав
до папи римського, що «на так великій території населення (плем’я) і народ (gens et natio) становлять одне, і немає
7

Цей перелік жителів різних частин спільної держави знаходиться в написаних ще по-латині «Крушвицьких діалогах» Яна Дмитра Соліковського, львівського архієпископа зламу XVI і XVII століть. Див. Stanisław Kot, Świadomość
narodowa w Polsce wieku XV–XVII, „Kwartalnik Historyczny” 1938, vol. 52. –
С. 22.
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там відмінностей у звичаях, мові або в установах; всіх об’єднує спільна згода, що стосується справ божих і людських, як
і закону: ... можна сказати, що вони представляють не народ,
а один дім, одну сім’ю»8. Однак, польські письменники, сучасники Буонаккорсі, не підкреслювали відмінності, які ділили
жителів різних країн Ягеллонів; просто вони не надто охоче
визнавали ще не повністю асимільованих прибульців за повноправних громадян. Стара термінологія, яка постійних жителів польської держави окреслювала як: «regnicola», «incola
regni Poloniae», поступово замінювалася термінами «Polonicum
genus», «gens Polonorum», «gens et natio Polona», які підкреслювали швидше спільне походження (gens і genus від gignere; natio
від nasci), ніж факт постійного проживання. Цей п’ятнадцятивічний «расизм» був певною мірою повторенням «націоналізму», з кінця XIII століття – головним чином спрямованого
проти німецьких переселенців, які масово залюдняли польські
міста. У своєму знаменитому «Monumentum Pro Reipublicae
ordinatione», написаному близько 1475 року, великопольський
магнат Ян Остроруг в дуже красномовному стилі виступив
проти вживання німецької мови в костелах. Він стверджував, що «сама природа посіяла вічний розбрат і ненависть
між цими двома мовами» (польською і німецькою) та категорично зажадав, щоб кожен, хто хоче жити в Польщі, вивчив
польську мову9. У тому ж часі німецька була офіційною мовою
обох частин Пруссії, з-посеред яких одна була невід’ємною
частиною Польщі, хоча до людей, які не знали добре німецької
мови, ставлення там не було найкращим10.
Парадоксом був факт, що багато німецьких поселенців
у Кракові та в інших польських містах відіграло дуже важливу роль у розвитку польського друкарства і популяризації
8
9

10

Там само. – С. 20.
Цитування за Ігнатієм Хшановським. Див. Ignacy Chrzanowski, Historii literatury niepodległej Polski (965–1795), Wydanie londyńskie, 1942. – С. 31.
Kot, цит. праця. – С. 23.
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книжок – спочатку перекладів з латини, а потім оригінальних
польськомовних творів серед вітчизняних читачів. Один з них,
краківський видавець Ієронім Вєтор, написав у 1542 році
в своєму вступі польського перекладу одного з творів Еразма
Ротердамського:
«Я, будучи поселеним, а не природжений поляком, не можу
цьому дивуватися, тому що всякий інший народ свою мову
любить, поширює, прикрашає і полірує. Чому ж сам польський народ свою мову зневажає і нехтує, мову, яку міг би
за достатком і красою порівняти з будь-якою іншою; наскільки я можу зрозуміти людей, яким я іноді про це кажу,
що немає якоїсь іншої причини, окрім польського характеру, який схильний більше славити чужі звичаї, справи, людей і мови, ніж свої власні»11.
Ще важливішим від цього елегантного уроку польського
патріотизму наданого «свіжоспеченим поляком» було зовсім вже сучасне вживання слова «народ». Здебільшого, перші
польські автори мали певні труднощі з пошуком польських
еквівалентів латинських слів gens, populus, natio, адже в творах
XV сторіччя слово «народ» вживається у значенні покоління
або нащадків12. В одній з ранніх публікацій Вєтора 1521 року
ми знаходимо слова «Королівство Польське», «польські землі»
або «вітчизна», але не «польський народ».
Введений Вєтором новий сенс слова «народ» аж ніяк не
був широко прийнятий. Перші постанови Сейму, оголошені
у 1550 році польською мовою (а не так, як до тієї пори по-латині), використовують слово «народ» у сенсі «стану» і розрізняють народ «простий», «шляхетський» і «лицарський»13.
Двадцять років пізніше, під час підписання Люблінської
унії, слово «народ» було використано для назви всіх мешкан11
12
13

Chrzanowski, цит. праця. – С. 58.
Kot, цит. праця. – С. 20–21.
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ців (вітчизняного походження), котрі проживають на певній державній території. Сама унія була укладена між двома
«народами» – польським та литовським, які відтепер повинні
були бути на віки об’єднані в одній державі: Речі Посполитій
Обох Народів. У наступні століття саме ця назва повинна була
стати найпопулярнішою, як в офіційному, так і повсякденному житті.
Мешканці інших автономних провінцій держав Яггелонів,
зокрема Пруссії, також вимагали для себе окремого статусу
«народу». На Коронаційному сеймі 1676 року польсько- та німецькомовні парламентарії з Пруссії через свого лідера Дзялинського подали офіційний протест за пропуск в тексті королівської присяги їх, тобто пруссаків, вимагаючи пояснення,
хто вони такі: пруссаки, мазури, поляками чи русини? На це
риторичне питання Дзялинського депутати Сейму хором кричали: поляки, поляки! Таким чином, вимога прусських депутатів була відхилена, і Річ Посполита, як і раніше, розглядалась
як спільнота тільки двох, а не більшого числа «народів»14.
Протягом XVI століття північні русини (білоруси) залишалися в межах Великого князівства Литовського. Ні вони,
ні південні русини (українці), які від часів Люблінської унії
були включені до Корони, не вимагали статусу окремого «народу». Навіть найбільш інтелігентних і освічених русинів, таких як Станіслав Ожеховський, влаштовувала формула «gente
Ruthenus, natione Polonus». У наступному столітті була невдала
спроба визнання русинів (козаків, українців) співвласниками Речі Посполитої – третім «народом», рівним двом іншим
партнерам (Гадяцька унія – 1658). Андрусівський договір
з Москвою (1667) знищив план збільшення кількості «народів» – членів Речі Посполитої.
14

Інцидент описав С. Кот (Kot, цит. праця, стор. 23). Кот згадує також раду
короля Сигізмунда Августа, надану пруському принцу Альбрехту Гогенцоллерну, щоб той став «добрим поляком», С. 26.
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Люблінська унія жодним чином не була повним об’єднанням Польської Корони і Великого князівства Литовського.
Вони мали спільного очільника держави – президента з титулом короля, якого вибирала viritim уся шляхта, і цілу низку
спільних державних інститутів. Та все ж вони не утворили
одного спільного державного організму; дві окремі держави
і два окремі «народи» існували, як і раніше: поруч один одного у «братній унії». Кожна з цих об’єднаних частин мала свою
власну, не дуже адекватну назву: «Корона Польська» і «польський народ» або «поляки» та «Велике князівство» і «литовський народ» або «литовці». Як і раніше, не було спільного
прізвища, «родинного» для обох «братів». «Поляки» проживали в Королівстві, а «литовці» у Великому князівстві, але якою
повинна була бути загальна назва для всіх мешканців «Речі
Посполитої Обох Народів»?
Було б дивно, якщо б ця важлива проблема не була помічена тодішніми політиками і політичними письменниками.
Ще на початку XVI сторіччя Мацей із Мєхова (Матвій із Міхова), відомий також як Мєховіта (дуже цікава постать: доктор медицини Падуанського університету, придворний лікар
двох королів: польського короля Сигізмунда та чесько-угорського Вацлава; професор філософії Краківського університету і його семиразовий ректор), опублікував книжку, в якій
побічно вирішувалась проблема та пропонувалась назва для
цілого східноєвропейського регіону країн Ягеллонів, а також для їх правлячого стану. Опублікований вперше в Кракові в 1517 році твір Мєховіти «Tractatus de duabus Sarmatias
Asiana et Europeiana et de continentis in eis» користува великим успіхом15. Основною тезою твору було твердження, що
15

Книжка мала три латинські витання (2-ге у Відні 1518 року, 3-є у Кракові
1521 року), три польські (Краків 1535–1545) і була перекладена на німецьку
(Аугсбург, 1518) та італійську (Венеція, 1561). Stanisław Cynarski, The Shape of
Sarmatian Ideology in Poland, „Acta Poloniae Historica” 1968, vol. 19. – С. 5–17,
10–11.
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східноєвропейський правлячий стан, шляхта, незважаючи на
всі відмінності в мові, вірі й звичаях, походить від спільних
предків, давніх сарматів. З історичної точки зору ця теза була
більш ніж сумнівною, але вона стала дуже популярною серед
польських шляхтичів, які протягом кількох наступних століть
називали себе сарматами. Незважаючи на популярність назви, вона ніколи не була офіційно прийнята як загальна назва
для постягеллонської Речі Посполитої та була відкинута політично активними громадянами держави. Не було створено
замість неї жодної іншої назви. Поступово, через відсутность
чогось доречнішого, почали використовувати слова «Польща», «польський» і «поляки», хоча це було дуже сумнівним
з семантичної і логічної точок зору (pars pro toto). Цьому процесу сприяло також поширення польської мови на території
цілої Речі Посполитої.
У час, коли публікації литовською та білоруською мовами
виявилися ефемерним явищем, польська мова досягла у середині шістнадцятого сторіччя надзвичайного розвитку. Під
кінець століття вона дійшла вже повної зрілості і навіть досконалості, наприклад, у творах Яна Кохановського (1530–1584)
і Петра Скарги (1536–1612). Польська мова почала успішно
конкурувати з домінуючою досі латиною, та врешті-решт,
витіснила її й стала офіційною мовою Королівства. В інших
частинах Речі Посполитої збереглися старі офіційні мови:
німецька в Пруссії і Лівонії, у Великому князівстві – руська.
Разом із занепадом використання латини, добре володіння
польською стало conditio sine qua non для кожного, хто намагався діяти в суспільному житті у більш широкому, ніж місцевий, масштабі. Класичний приклад цього явища ми бачимо
на прикладі князя Януша Радзивілла, який будучи в жорсткій
опозиції до тодішнього короля, так писав у 1615 році до свого брата, польського гетьмана Кшиштофа: «Хоча я сам народився литовцем і литовцем мені доведеться померти, однак
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польську мову у вітчизні нашій ми повинні вживати»16. Приклад Радзивілла тягнув за собою інших: його думку поділяли
політично активні громадяни князівства, і через кілька поколінь польська мова стала панівною на території всієї Речі Посполитої, особливо в середовищі політично активних верств.
В той час Православна церква в Україні з власної волі прийняла польську мову; багато підручників, а також інших видань
славетної Київської академії Петра Могили було надрукованих по-польськи, ця мова також домінувала серед професорів
і студентів Академії.
З огляду на те, що жителі Великого князівства говорили
по-польськи, вони не протестували, коли їх називали «поляками», особливо під час перебування за кордоном – «в чужих
землях буваючи (литовці) зазвичай себе поляками називають», – писав Анджей Любінецький на початку XVII століття17.
Однак серед співгромадян Речі Посполитої, вони, як і раніше,
залишалися «литовцями», якими часто нехтували «справжні
поляки» з огляду на їх специфічний акцент і дещо дивні звичаї. Поступово назва «литовці», подібно як «мазури», «великополяни» або «малополяни», стала географічним показником
їх походження з певної частини Речі Посполитої. Хоча надалі
офіційно це була «Річ Посполита Обох Народів», та все частіше і частіше її називали просто «Річ Посполита Польща»,
а всіх її громадян «поляками»; поляків, у вузькому сенсі цього
слова, тобто мешканців західної частини Річ Посполитої почали називати «коронними».
Триваючи сотні років, процес уніфікації обох частин і обох
народів Речі Посполитої знайшов своє завершення в Конституції Третього травня, прийнятій Сеймом і затвердженій
королем у 1791 році. Хоча подальші події перешкодили запровадити в життя всі її положення, головна ідея Основного
16
17

Kot, цит. праця, С. 25.
Там само. – С. 24.
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закону була з ентузіазмом сприйнята суспільством: відтепер
«Річ Посполита Обох Народів» повинна була стати нерозривною єдністю. Останній польський король Станіслав Август
Понятовський, який народився на території Великого князівства в Волчині, споріднений з литовсько-руським родом Чарторийських (раніше обіймав посаду литовського стольника),
під тиском цариці був змушений відкликати свою підтримку
для конституції. Інший литовець Тадеуш Костюшко був прокламований і широко відомий як «Начальник народу». Якого
народу? Безумовно, «польського». Згідно з сучасним значенням цього слова, це поняття включало в себе «обидва народи»:
коронних і литовців, а також кілька gentes: русинів, жмудинів,
пруссаків, мазурів, подолян, великополян, малополян і т.д.,
і т.д. Ця думка була прямо виражена в кількох маніфестах Костюшка, скерованих до різних частин Речі Посполитої і повною мірою прийнятих їх мешканцями.
Повстання Костюшка було придушене росіянами в 1794 р.,
а в наступному році сусіди Речі Посполитої повністю закінчили її політичне знищення. Польська держава зникла з карти Європи. Вже не було на ній ні Королівства Польського, ні
Великого князівства Литовського, не стало на ній Речі Посполитої ні одного, ні кількох народів. Але що сталося з самими народами, з поляками і литовцями? Як відомо з історичних фактів, поняття «держава» та її «правитель» (Dux або
Rex Polonorum і Королівства Польщі) передували поняттям
«Польща» і «поляки», а найбільш широко прийняте поняття
означало мешканців, або громадян держави. Таким чином, немає держави – немає народу; все дуже логічно. Держави, які
розділили між собою Польщу, зокрема Росія, широко розповсюджували слова, нібито сказані Костюшком на полі бою під
Мацейовцями: Finis Poloniae.
Однак населення вважало інакше. Громадяни, які від 1795
року стали підданими цариці, австрійського імператора
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і прусського короля, відмовилися ставати росіянами, австрійцями або пруссаками. Багато людей покинуло батьківщину
і сформувало під проводом Наполеона Бонапарта Польські
легіони, які гордо заявили всьому світові, що «Іще Польща
не загинула, коли ми живемо», і проголосили повернутися зі
зброєю в руках, перейти Віслу і Варту і знову стати поляками. Такого роду рішучість мала вплив на головні європейські
держави. Після поразки Наполеона, на Віденському конгресі
в 1815 році було вирішено офіційно признати існування польського народу і навіть створити формальне польське «Королівство», головою якого був цар.
Однак, таке рішення знову було відкинуте населенням.
Варшавські поляки не забули про «братів з-над Бугу» та про
«забрані землі» на сході, де в той час спостерігався активний
розвиток польської культури та науки, особливо в таких осередках, як Вільнюський університет і Кременецький ліцей. Не
має сумніву, що протягом перших десятиліть XIX століття, під
час царського панування, полонізація колишнього Великого
князівства зробила неймовірний прогрес, значно перевершуючи те, що відбувалося під час попередніх чотирьох століть.
Найвідоміші польські поети і письменники – Міцкевич і Словацький, народились і сформувались на цих землях. Без них,
як і без багатьох їхніх співвітчизників, сучасна Польща та її
культура є немислимими. Вони не мали найменшого сумніву,
що вони поляки, а свою рідну країну вони вважали невід’ємною частиною загального цілого, яке звалося «Польщею».
Після смерті Олександра І були відкинуті плани мирного
об’єднання «зібраних країн» колишнього Великого князівства Литовського з польським «Королівством». Вибухла польсько-російська війна 1830–1831 років, яку супроводжувало
антиросійські повстання у Вільнюсі та на інших литовських
і руських землях. Російська перемога стала причиною «Великої» еміграції на Захід. Значна частка емігрантів – це були жителі колишнього Великого князівства. Мріючи в Парижі про
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свою вітчизну, Адам Міцкевич, «литовець» і найвизначніший
польський поет, написав свій шедевр – «Пан Тадеуш», який
починається зверненням: «О Литва, моя вітчизна...». У своїй
політичній праці «Книги польського народу і польського пілігримства» він сформулював загальноприйняту тоді тезу: брати зі спільним прізвищем – Поляки, не повинні сперечатися
через різницю імен Литвин і Мазур.
Почалися десятки років довгої боротьби за незалежність
і відновлення Речі Посполитої, яку повністю підтримувала
вся прогресивна Європа, в тому числі Маркс і Енгельс, які
в ряді публікацій голосно домагалися незалежності для Польщі в кордонах 1771 року. У 1863–1864 роках підпільний Національний уряд у Варшаві офіційно прийняв за свій герб: щит
із зображенням польського орла, литовської погоні й руського
св. Михайла, – та прокламував лозунг: «Рівні з рівними, вільні
з вільними». Широка підтримка цих ідей проявилася під час
Січневого повстання 1863–1864 рр ., яке охопило всю зайняту
Росією територію колишньої Речі Посполитої і довше всього
тривало в Литві й Білорусі (аж до трагічного закінчення руками литовця Ромуальда Траугутта).
Парадоксально, але навіть найбільш радикальний, лівий
і антипатріотичний рух виступав за єдністю обох частин колишньої Речі Посполитої. На початку XX століття Фелікс Дзержинський наполягав на тому, щоб соціал-демократична партія
охопила все Польське Королівство і Литву (СДППКіЛ). Однак,
загальна тенденція прямувала у напрямку дезінтеграції.
Процес демократизації приніс відродження національних
почуттів у широких масах населення, які не брали участі у політичному житті перед поділом Речі Посполитої. Польськомовна
інтелігенція брала дуже активну участь у відродженні національної культури і літератури українців, литовців та білорусів.
На початку XX сторіччя був створений польський націоналістичний рух, якого вождем і теоретиком був Роман Дмовський. У свойому творі «Думки сучасного поляка» (1902) він
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спротивився «фальшивому шляху польської демократії»,
«спадщині політичних збочень нашого історичного розвитку» і проголосив «новий», «позитивний патріотизм» не Речі
Посполитої, або держави в цілому, але народу («націоналізм»),
який він вважав «живим суспільним організмом». «Так, як і всі
організми, народ бореться з іншими народами за виживання:
«жива істота, тривіально кажучи, мусить їсти». «Це не означає, що ми будемо з задоволенням поглинати усе, що знайдемо
на шляху. Національний організм повинен прагнути поглинути тільки те, що може засвоїти і використати для збільшення
зросту і сили колективного тіла». Дмовський вважав єврейський елемент особливо нестравним для «польського організму», на відміну від слов’янського елементу, який можна легко
асимілювати.
«Сучасна» філософія націоналізму та польського імперіалізму Дмовського придбала значну популярність серед поляків. Вони почали вважати ворогами, навіть «трофеями», своїх
колишніх «братів» зі спільної Речі Посполитої, які не мали бажання злитися з польським «національним організмом». Політична філософія братства двох (або більше) народів колишньої Речі Посполитої втратила свою привабливу силу і була
замінена філософією боротьби не на життя, а на смерть між
польським, українським, білоруським та іншими «національними організмами».
В результаті, слова «польський», «поляки» і «Польща» вже не
могли використовуватися у такому значенні, яке мали протягом
попередніх трьохсот років, коли це була загальна, рідна назва
для всіх членів Речі Посполитої. Назва «литвин» також змінила
своє значення. Жителі Великого князівства не формували єдиного «національного організму», а в епоху націоналізму були
змушені поділитися на поляків, литовців, білорусів і т.д.
Під час Першої світової війни цей процес національної дезінтеграції був уже досить значним, а в ході Паризької мирної
конференції, на якій став дуже популярним заклик президен-
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та Томаса Вілсона про «національне самовизначення», кожен
з різних «національних організмів» прагнув здобути «національну державу». У той час, як південні й західні слов’яни
зуміли уникнути політичної небезпеки повної дезінтеграції
завдяки ідеї створення держав з більш-менш м’якими і привабливими назвами, як, наприклад, Югославія або Чехословаччина, подібна спроба політичної інтеграції земель колишньої
Речі Посполитої закінчилася повним фіаско. Одна з причин
цієї невдачі мала семантичний характер: збереження освячених багатовіковою традицією назв «Польща», «польський»
і «поляки». З огляду на те, що у ХХ столітті ці назви використовував конкретний «національний організм», який вів
смертельну боротьбу з іншими «національними організмами»,
будь-який натяк на зв’язок з «Польською Річчю Посполитою»
будь-якої етнічно непольської території вважався проявом імперіалізму. У той час коли Дмовський (народжений у Варшаві) різко виступав проти федеральних концепцій відродженої
Речі Посполитої, «начальник держави» Пілсудський (народжений в Литві, в околицях Вільнюса) та прем’єр-міністр Падеревський (народжений в Україні) поділяли думку розуміння слова «польський» в його давньому, історичному значенні.
5 липня 1919 року прем’єр-міністр Великобританії Ллойд
Джордж різко докоряв Падеревському за його ніби імперіалізм. Як вказувалося в офіційних американських «Papers...»18,
видаючи себе за представника маленького народу («Я належу
до малого народу..., який все своє життя боровся за права малих народів») прем’єр-міністр найбільшої імперії світу нарікав, що «найбільше його зусиль вимагає утримання поляків
перед анексією інших народів і нав’язування іншим тієї ж тиранії, від якої самі страждали століттями»; «Повірте мені, це
більші імперіалісти, ніж Англія, чи Франція, вже не кажучи
про Сполучені Штати».
18

„Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Paris Peace
Conference, 1919”. – vol . VI. – С. 198–199.
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Падеревський різко протестував: «Ми не імперіалісти і ми
не хочемо анексувати жодної країни, жодного народу. Ми ніколи не переслідували іншого народу або іншої мови. Ми ніколи не переслідували жодної релігії. Ніколи не змушували
інших приймати чужі їм звичаї, найкращим доказом чого є
факт, що після 600 років спільного життя примітивні народи,
такі, як литовці, білоруси і навіть українці, надалі існують та
навіть, завдяки нашій практичній допомозі, повертають собі
свій індивідуальний характер».
Те, що сказав Падеревський, було правдою, ці слова стосувалися «давніх», «класичних» поляків, а не «сучасних» з-під
знаку Дмовського, які користувалися поганою репутацією
в колах західних державних діячів і серед колишніх «братніх
народів» Речі Посполитої, які у XX сторіччі були не менше,
ніж Дмовський, заражені націоналізмом.
Якби наші пращури з XVI віку і наступних століть не зробили б такої важкої семантичної помилки, яка мала великі
лиховісні наслідки, якби вони прислухались до пропозиції
Мацея із Мєхова та придумали б якусь іншу назву – аналогічну до «Великобританії», «Сполучених Штатів» і т.п. – наприклад: «Сполучені Штати Східної Європи» або «Міжмор’я»
(„Intermarium»), порозуміння у XX столітті між британськими валлійцями і «польськими» українцями або литовцями
було б так само легким, як зайняття валлійцем посади британського (не англійського) прем’єр-міністра, або президента
«Міжмор’я» („Intermarium») (а не польської держави) українцем чи литовцем. Якщо б це сталося, історія Європи і світу
була б зовсім іншою.
переклав Олег Алексійчук
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