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В ці доповіді висвітлено передумови створення звернення до 

українського,білоруського та литовського населення Російської імперії з боку  

повстанців,що прагнули до відновлення Речі Посполитої трьох народів на 

конфедеративних засадах. Розглянуто подібні спроби утворення об’єднань цих 

народів на рівноправних засадах. Проаналізовано зміст звернення,зроблено 

висновки. 

Ключові слова: Золота грамота, польський визвольний рух 1863-64 р.,Річ 

посполита. 

In this report high lights the prerequisites of a reference to the Ukrainian, 

Belarusian and Lithuanian population of the Russian Empire from the rebels, whos 

ought to restore the Common wealth nations on three confederal basis. We consider 

such attempts to formation of associations of people on an equal basis. Analyzed the 

content appeals conclusions. 

Keywords: Golden Charter, the Polish liberation movement of 1863-64 was, 

Rich Common wealth. 



Для усвідомлення  якомога  повного смислового навантаження звернення 

до сільського народу ,відомого в історії як Золота грамота , слід спочатку 

з’ясувати політичну ситуацію на українських,білоруських та польських 

землях,що входили у склад Російської імперії. 

В Юридичній енциклопедії, томі 4 , в статті Ю.Я.Касяненко дається  на 

нашу думку точне визначення « золота грамота -  назва складеної у Варшаві 

31.III 1863 від імені революційної  Народної управи (нар. уряду), золотими 

літерами українською і польською мовами відозви до «сільського народу» з 

приводу польського  визвольного  повстання 1863—64 рр. [1] 

«3олота грамота» адресувалася селянам Волині, Поділля і Київщини. 

Автори грамоти закликали українське  селянство взяти участь у народній війні 

проти «московського панування» і в разі його повалення разом будувати нову 

державу конфедеративного типу, засновану на спілці трьох народів — Польщі, 

Литви та Русі (України)[1]. 

 Слід зауважити,що подібна  спроба  утворення союзної держави трьох 

народів була  за часі гетьмана України Івана Виговського ,який уклав 16 

вересня 1658 році Гадяцьку угоду,згідно якої  землі Гетьманщини утворені в 

результаті  громадянської війни,повстання Хмельницького увійшли до складу 

Речі Посполитої,але вже на рівноправних умов під назвою Велике князівство 

Руське у складі Брацлавського, Київського і Чернігівського воєводств. Також 

до цієї конфедерації входило  би  Велике князівство Литовське та Королівство 

Польське. 

Спроби утворення подібного державного утворення  були і раніше,так у 14 

столітті литовський князь,котрий мав за життя не одне ім’я,при народженні 

Свидригайло (язичницьке), вихрестившись по католицькому обряду став 

називатись Болеславом.Пізніше для здобрення і отримання підтримки в 

українських і білоруських магнатів,приймає православ’я отримавши нове ім’я – 

Лев. В цей  час починається  громадянська війна у Великому князівстві 

Литовському. Того часу  по суті існує дві держави Велике князівство Литовське 

і відновлене  Велике князівство Руське,яке є наступником Київської Русі , 



очолюване  князем Левом Київським.Слід нагадати , що вже 1398 року 

Князівство Литовське починає іменуватись , як  Велике князівство Литовське, 

Руське і Жемайтійське, що підкреслює  на тому що це держава декількох 

народів, одним з яких були русичі.  

Громадянська війна між Литвою Руссю тривала з 1432 до 1435 року,до дня 

битви на річці Свята,де руські війська зазнали нищівної поразки від литовців. 

До 1440 року князь Лев Київський ще мав владу на багатьох землях,але вона з 

плином часу потрохи зникала. Після цих подій всі землі українські ,одна за 

одною переходять в склад  Королівства Польського. А вже з прийняттям  

Люблінської унії  1569 року,Королівство Польське та Велике князівство 

Литовське,Руське та Жемайтіське стають єдиною державою –Річю 

Посполитою,підпадаючи під владу одного монарха,влада якого була обмежена 

Сеймом -новоутвореним польським  Парламентом.[2] 

 В цей час  з арени управління державою уходить польська династія 

Ягеллонів, а в Литві династія Гедеминовичів (1572 р.). З цього часу і на протязі 

203 років землі українські( руські), литовські і польські розвивались у межах 

єдиної держави ,з  єдиними законами та історичними подіями,що впливали на 

кожного мешканця цієї країни.   

Повертаючись до кінця 18 ст. слід визначити передумови повстання : 

В  цей історичний період Річ Посполита була розділена  на 3 частини, в 

результаті  першого поділу від 5 червня 1772 року між Пруссією,Австрією та 

Росією. До Росії цього разу відійшла  лише східна Білорусь. 

Другий поділ Польщі 1793 року додав до Росії центральна  Білорусь і 

більша частина Україну. 

Згідно Третього поділу від  1795 року до Росії відійшли Литва, Курляндія, 

Західна Білорусь та Західна Волинь. 

60-ті роки 19 ст. ознаменувались початком національно-визвольної 

боротьби польського народу. 

Існувало 2 напрямки  визвольного руху в цей період  так звані білі та 

червоні. 



До перших слід віднести, М. Лангевича,А. Замойського,ця течія займала 

більш помірковану позицію. 

Другою течією були «червоні», або  визвольний рух яскраво вираженого 

соціалістичного напрямку. Їхніми  лідерами були   Я. Домбровський К. 

Калиновський. Відстоювали позицію радикальних змін. Піднімали селянські 

маси Литви, Білорусі, Польщі, України проти московського панування на цих 

землях, прагнули відновлення Речі Посполитою,як держави трьох народів на 

конфедеративних засадах.[3] 

Стрижнем повстання революціонери вбачали в сільському населені 

Російської імперії і саме звернення до нього документально втілилось в 

«Золотій грамоті на сільського люду» 31.III. 1863 року. 

Для зрозуміння ідей  визвольного руху слід проаналізувати  статті грамоти: 

Так в перша стаття обіцяла «сільському люду» свободу і рівність серед 

усіх майбутніх громадян  нової  Речі Посполитої; 

Друга статті – надавала свободу пересування,право вибирати місце 

проживання за власним бажанням; 

Третя стаття гарантувала право навчатись у будь-якій школі  

країни,незалежно від майнового стану; 

Четверта стаття говорила,що кожен має право голосу і може обирати серед 

громадян певної місцевості депутатів до судів, рад,урядів сільських,повітових і 

т.д.; 

Шоста стаття гарантувала,що всі податки,повинності та служба в армії 

будуть встановлюватись лише за рішенням Народного сейму; 

Сьома стаття говорила про те,що все орні землі,пасовиська,панські землі 

які до цього надавались селянам за орендну плату або з вимогою відробітку на 

панській землі за користування, з даного моменту і навіки відаються в 

безоплатне користування  всім господарям; 

Восьма стаття запевнювала всіх хто не мав землі до цього,отримує її в 

найближчий час; 
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Десята стаття надавала кожному священику в сільській місцевості 

постійну урядову плату,аби  останній не стягував її з селян за послуги в 

духовній сфері; 

Одинадцята стаття говорила,що кожен хто відкрито підтримає повстання 

буде мати від держави,непересічний наділ землі та велику грошову винагороду; 

Таким чином  «Золота грамота» дійсно декларувала демократичні цінності 

кожній людині у разі відновлення держави Речі Посполитої,але вже на 

конфедеративних  засадах. Надавала всім громадянам рівні права і 

свободи,свободу пересування,право на голосування та вибір місця 

навчання.Також одним з основних важелів,яким планувалось залучити до 

повстання селян була – земля. Земля згідно сьомої статті – «віддавалась 

безоплатно у вічне користування селянину». 

Як видно із змісту звернення до селян,всі статті по своїй суті є 

гуманістичними, характерними для Просвітництва .[3] 

Цікавою рисою просвітництва на українських,польських і литовських 

землях є те,що за відсутності сформованого середнього класу, який був 

рушійною силою просвітницьких ідей в Західній Європі,на наших землях цю 

місію взяли на себе дворяни, які  критикували  існуючий суспільний лад, 

прагнули раціоналізації сільськогосподарського і промислового виробництва, 

демократизації суспільства. 
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