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Kształtowanie się świadomości narodowej - początki 

Świadomość narodowa Rusinów rozpoczęła kształtować się 
dopiero w I połowie XIXw. , w tym czasie Polska świadomość 
narodowa była już częściowo ukształtowana, lecz głównie w 
warstwach wyższych .



Koniec XVIII wieku. 
Rzeczpospolita jest 
podzielona. 

Przebywanie w takich 
samych warunkach dla 
Polaków i Ukraińców 
rozpoczyna okres 
odrodzenia 
narodowego.



Pierwsza połowa XIX wieku - 
okres szerokiego 
zainteresowania polską 
literaturą o tematyce 
ukraińskiej, okres krzyżowania 
się różnych poglądów na naród 
ukraiński, jego historię, 
teraźniejszość i przyszłość, co 
oczywiście nie mogło nie 
znaleźć odzwierciedlenia w 
literaturze.

Roman Krycziw



Od początku lat 30. wraz ze wzrostem świadomości 
narodowej wśród Ukraińców i umacnianiem się 
ukraińskiego ruchu narodowego rozpoczęto 
poszukiwania polsko-ukraińskiego partnerstwa 
politycznego. Był to czas znaczącego ożywienia 
społecznego spowodowanego przez polskie 
powstanie wyzwoleńcze w latach 1830-1831. Po jego 
upadku w Galicji wielu uczestników postawiło sobie 
za zadanie odrodzenie niepodległej Polski jako 
republiki demokratycznej z włączeniem ziem 
ukraińskich. Wraz z polską młodzieżą Ukraincy 
często brali udział w konspiracjach. Impulsem do ich 
wspólnego działania była zasada budowy przyszłego 
państwa polskiego na bazie federalnej.

Feodosij Steblij



Podniesienie ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji do poziomu politycznego, 
stworzenie własnych struktur narodowo-politycznych i kulturalno-oświatowych, 
promocja i stopniowa realizacja programu narodowej autoafirmacji Ukraińców 
we wschodniej Galicji – to wszystko przyszło jako wielkie zaskoczenie dla 
polskich środowisk społecznych, a od początku rewolucji wykluły się plany 
odrodzenia polskiej państwowości, włączając jej część ukraińską. Opierając się na 
przestarzałych stereotypach, że Ukraińcy byli uważani za część narodu polskiego, 
różniącą się od Polaków tylko obrzędami religijnymi, polscy intelektualiści 
uznawali takie zachowanie Ukraińców za zdradę interesów narodowych, w 
wyniku czego polska opinia publiczna była w większości w opozycji do 
ukraińskiego ruchu narodowowyzwoleńczego.



Jewhen Nachlik – 
historyk literatury 
ukraińskiej, krytyk 
literacki, slawista, 
polonista. Autor ponad 
350 publikacji 
naukowych.



Przebywając więc w tych samych warunkach historycznych – pod rządami innych 
państw – obudził się w Polsce i na Ukrainie duch odrodzenia narodowego. Polskie 
idee wyzwoleńcze znalazły gorących zwolenników wśród galicyjsko-ukraińskiej 
inteligencji, zwłaszcza duchowieństwa. Z drugiej strony wzrosła atrakcyjność 
ukraińskiej idei narodowej. Polscy propagandyści nie osiągnęli głównego celu, 
jakim było masowe zaangażowanie Ukraińców we wspólną walkę z Imperium 
Rosyjskim i Cesarstwem Austriackim o wyzwolenie narodowe i odbudowę 
państwa polskiego, ale przyczynili się do kształtowania nastrojów i dążeń 
wyzwoleńczych w społeczeństwie, m.in. wśród Ukraińców. Na dłuższą metę 
przyczyniło się to do nasilenia walki narodowowyzwoleńczej narodu 
ukraińskiego, jego walki o własną państwowość.





● Podwójna polityka władz austriackich w zaborze
● Unifikacja sfer wyższych 
● Romantyzm jako motor kształtowania się 

świadomości narodowej Rusinów
● Powrót do Korzeni



Źródła:

1. https://historia.interia.pl/drogi-do-wolnosci/news-polacy-i-ukraincy-do-p
olowy-xix-wieku-powstanie-narodu-ruski,nId,1535948

2. https://shron1.chtyvo.org.ua/Hrytsak_Yaroslav/Historia_Ukrainy_17721999_
Narodziny_nowoczesnego_narodu_pol.pdf?PHPSESSID=0mt6po4os0jqg0e2
tj8a4qqae0

3.



Dziękujemy :)
Maria Olszańska
Tetiana Wican

Karolina Złocka
Tomasz Majewski


