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І. “В своïй xaтi своя й правда”. Romantyzm polski i ukraiński 
stnieje zgoda wśród badaczy, że romantyzm stał się kolebką nowoczesnej, narodowej 
literatury polskiej i ukraińskiej. W Polsce symbolem tej literatury stał się Adam 
Mickiewicz, na Ukrainie – Taras Szewczenko. Nikt nie zaprzeczy również, że literatura 

romantyczna przyczyniła się do powstania nowoczesnego narodu polskiego i ukraińskiego. Do 
romantyzmu ukraińskiego w pełni stosują się słowa, które ukraiński, emigracyjny historyk literatury 
Dmytro Czyżewśkyj wypowiedział w Historii literatury ukraińskiej: “Lud (narod) i historia to 
podstawowe tematy romantyzmu ukraińskiego, a wraz z nim – podstawowe problemy ruchu 
narodowego (nacjonalnoho)” [1, s. 363]. Jeśli uznanie ludu za “podstawowy temat romantyzmu 
polskiego” może budzić sprzeciw, to nie dotyczy to ani historii, ani ukraińskiego słowa “narod” w 
znaczeniu nie tylko “lud”, lecz “naród” lub “narodowość”.  

Kategoria narodu stała się w istocie rzeczy wprost lub pośrednio konstrukcyjną, semantyczną 
oraz ekspresyjną zasadą obu literatur [2]. Znalazła się ona – inaczej niż w niektórych literaturach 
zachodnich – w centrum ich zainteresowań, aczkolwiek nie poprzestawały one wyłącznie na 
zajmowaniu się sprawami bytu narodowego czy też krzewieniu patriotyzmu. Fakt rozwinięcia, 
nobilitacji i upowszechnienia idei narodowości określa jednakże historyczne, epokowe dokonania i 
zasługi tych literatur. Ich oddziaływanie wykroczyło zresztą w tym względzie daleko poza czasowe 
granice romantyzmu. W drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku literatura romantyczna 
uchodziła z tego względu za wzór “literatury w ogóle”. Kształtowała samo pojęcie literackości i jej 
normy. 

Ta aktualność problematyki narodu w polskiej oraz ukraińskiej literaturze XIX wieku nie była 
przypadkowa. Nie wynikała z przemijającej mody lub koniunktury. Nie była rzeczą zmyślenia lub 
fantazji poetyckiej. Miała w istocie rzeczy charakter strukturalny. Jeśli mierzyć rzecz skalą wielkich 
wydarzeń historycznych, wyrastała z globalnych przemian społecznych i politycznych, które 
zapoczątkowały w XVIII wieku rewolucja amerykańska z 1776 roku oraz rewolucja francuska z 
1789 roku. Punktem przełomowym w usankcjonowaniu politycznego znaczenia narodu stała się 
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, którą ogłosiła rewolucja francuska, z 26 sierpnia 1789 
roku. Deklaracja ta stwierdzała jasno i kategorycznie, że “źródło wszelkiej władzy tkwi w swej 
istocie w narodzie (le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation). 
Zastrzegała, że “żadne ciało, żadna jednostka nie może sprawować władzy, która by wyraźnie od 
narodu nie pochodziła (nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane 
expressément)” (art. III).  

Deklaracja francuska nie ograniczała się zresztą do podkreślenia uprawnienia narodu do 
sprawowania naczelnej władzy. Uwidaczniała, że wiele narodów w Europie i na świecie zostało 
tych uprawnień pozbawionych przemocą. Idea suwerenności narodu (ludu) demaskowała tym 
samym niesprawiedliwość i tyranię, której doświadczali od wieków Ukraińcy, a od czasów 
rozbiorów i utraty niepodległości w 1795 roku także Polacy. Zakreślała nieprzebytą przepaść 
między władzą narzuconą przemocą i przymusem a władzą ustanowioną z woli oraz z wyboru 
narodu (ludu w znaczeniu francuskiego le peuple). 

I 



Збірник наукових праць   273

Wyjątkowa aktualność i żywotność idei narodu w literaturze polskiej i ukraińskiej w XIX 
wieku rodziła się w rezultacie z konkretnych warunków historycznych. Obie społeczności etniczne 
– Polacy i Ukraińcy – były pozbawione suwerenności i własnej państwowości. Obie żyły 
rozczłonkowane i podzielone między odmienne organizmy państwowe, często skłócone lub 
wojujące ze sobą, jak chociażby rosyjskie cesarstwo Romanowów i austro-węgierskie cesarstwo 
Habsburgów. Obce kordony dzieliły w rezultacie Ukraińców z Ukraińcami, Polaków z Polakami. 
W sytuacji konfliktów zbrojnych Polacy, obywatele rosyjscy, walczyli z obcego nakazu z innymi 
Polakami, obywatelami Austro-Węgier lub Prus. Podobny los spotykał Ukraińców zamieszkujących 
ziemie w rządzonej przez cara Małorosji oraz austriackiej Galicji i Bukowinie.  

Sztuczne granice, narzucone podziały i krwawe bratobójcze kolizje rodziły w społecznościach 
polskiej i ukraińskiej silne poczucie krzywdy oraz przemożne pragnienie zjednoczenia się w 
jednolity organizm narodowy i państwowy. Dążenia te napotykały zaciekły opór i represje ze strony 
tych państw, które władały historycznymi ziemiami zamieszkanymi od wieków przez ludność 
polską i ukraińską. Idee zjednoczonego narodu i własnego, niezależnego państwa uzyskiwały w 
tych okolicznościach dramatyczną, nierzadko martyrologiczną wymowę. Prowadziły, jak 
ukazywały to liczne działania spiskowe, bunty i powstania w XIX wieku, nierzadko do cierpień, 
ofiar z życia i przelewu krwi. Wyzwalały wśród Polaków i Ukraińców ogromną temperaturę 
emocjonalną. Rodziły presję społeczną, aby je rozwijać i urzeczywistniać. 

Idee te żywiły polską i ukraińską literaturę romantyczną, literatura przekazywała je z kolei 
czytelnikom. Osadzała w ich świadomości, wtapiała w emocje, wprowadzała w powszednie 
dyskursy. Uzyskiwała ona tym sposobem podstawowe znaczenie dla społeczności Polaków i 
Ukraińców. Uzyskiwała takie znaczenie przede wszystkim dla Ukraińców, którzy nie mieli własnej 
państwowości od czasów rozpadu i upadku Rusi Kijowskiej w średniowieczu i stale doświadczali z 
tego powodu groźby wynarodowienia i asymilacji, w tym także asymilacji ze strony szlachecko-
katolickiej, “łacińskiej” Polski. Uzyskiwała to znaczenie także dla Polaków, którzy własną 
państwowość utracili ostatecznie w wyniku trzeciego rozbioru Polski i znaleźli się – mimo 
politycznej i kulturalnej dominacji w przeszłości na ziemiach zachodniej Ukrainy – w położeniu 
pod niektórymi względami bliźniaczo podobnym do Ukraińców. 

Zabory sprawiły, że polscy magnaci i polska szlachta sami stali się poddanymi pruskiego, 
rosyjskiego i austriackiego monarchy. Upadek I Rzeczypospolitej szlacheckiej stał się dla 
społeczności ukraińskiej silnym impulsem do przybierających na sile rewindykacji politycznych, 
społecznych i kulturalnych. Przybrały one wyrazisty kształt zwłaszcza w drugiej połowie XIX 
wieku i wyraziły się w ukraińskich ruchach nacjonalistycznych.  

Upadek ten uświadomił Ukraińcom podzielonym między Rosję i Austro-Węgry, często także 
upośledzonym ekonomicznie i kulturalnie na ziemiach wspólnie zamieszkiwanych z Polakami, że 
władza hegemonów nie trwa wiecznie. Stało się jasne, że konieczne jest przygotowanie Ukraińców 
na moment dziejowy, kiedy marzenia o narodowej niezależności i suwerenności staną się w pełni 
realne. Prawdą jest, że w pierwszej połowie XIX wieku moment taki wydawał się wielu Ukraińcom 
utopijny, bądź niezwykle odległy. Część społeczności ukraińskiej żywiła nadzieję, że uda się 
pojednać i zjednoczyć Słowian pod berłem cara. Toteż identyfikowali się oni z kulturą rosyjską, a 
nierzadko, jak Mikołaj Gogol, stawali się jej wybitnymi przedstawicielami. Poczucie narodowej 
odrębności ukraińskiej rodziło się stopniowo, powoli, nie bez rozterek, oporów i załamań. 
Hegemoni nie ustępowali dobrowolnie. Należało samodzielnie “wybić się na niepodległość”. Droga 
była długa i kręta. 

Polscy i ukraińscy pisarze romantyczni byli, ogólnie biorąc, w tym czy innym stopniu 
świadomi tego zadania. Wypełniali je na różne sposoby, aczkolwiek nie zawsze w sposób jawny lub 
otwarty ze względu na cenzurę i groźbę represji. I Adam Mickiewicz, i Taras Szewczenko, jak 
wiadomo, doświadczyli takich represji. Mimo to odrębność narodową i poczucie więzi z narodem 
podnosili w swych pismach do rzędu najwyższych wartości. Chętnie stosowali przy tym kostium 
historyczny i stylizację biblijną. Przebywając na wygnaniu w Rosji, Mickiewicz konstatował w 
romantycznej powieści poetyckiej Konrad Wallenrod (1828), że niewola ojczyzny usuwa sprawy 
osobiste na bok i uświęca wszystkie środki w walce z tyranią. W znanym wierszu I мертвим, i 
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живим, i ненарожденним землякам мoïм в Украïнi i не в Украйнi мoє дружнєє посланiє Taras 
Szewczenko, zaniepokojony brakiem u Ukraińców patriotyzmu i oddania dla Ukrainy, apelował, 
aby nie wyrzekać się ojczystej ziemi:  

Подивiться на рай тихий, 
На свою краïну, 
[...] 
У чужому краю 
Не шукайте, не питайте  
Того, що немає 
I на небi, a не тiлько  
На чужому полi.  
В своïй xaтi своя й правда,  
I сила, i воля. 
Нема на свiтi Украïни,  
Немає другого Днiпра [3, s. 286–287]. 

Obraz swojskiego, ojczyźnianego “cichego raju” poeta przeciwstawiał zgiełkliwemu, 
politycznemu targowisku próżności, na którym, jak ze zgorszeniem piętnował, “wymienia się 
kajdany i handluje prawdą”. Ten “cichy raj” kojarzył z ukraińską “swojską krainą”, której 
przeciwieństwem był “cudzy kraj”, kuszący, jak można domyślać się z wywodu Szewczenki, 
świetlaną karierą lub lepszym życiem. Słowa “w swojej chacie swoja prawda,/ I siła, i wola” 
puentowały racje, które uzasadniały zachowanie narodowej tożsamości oraz więź z narodem.  

Ojczyzna była według ukraińskiego barda wartością niezastąpioną i niewymienną. Stanowiła 
treść osobowej egzystencji jednostki i zarazem więź z tym, co wspólne i powszechne. Wyrzeczenie 
się ojczyzny, zgodnie z tłumaczonym lirycznie przez Szewczenkę 136 psalmem Dawidowym, 
równało się wyrzeczeniu się samego siebie. Dla poety nie było różnicy między niewolą babilońską, 
której doświadczali Żydzi, a niewolą, której doświadczali Ukraińcy: 

I коли тебе забуду, 
Iєрусалиме, 
Забвен буду, покинутий, 
Рабом на чужúині [3, s. 301]. 

Trzeba jednakże podkreślić, że pojęcie narodu w początkach XIX wieku było często zmienne 
i niejasne, a jego wyznaczniki często rozmyte. Naród stanowił tak czy inaczej pojęcie kulturowe, 
oznaczające określony ład, który obejmuje zbiorowość ludzką, uznawaną za swoistą jedność 
(wspólnotę). Raz uznawano ten ład za organiczny i trwały, innym razem za konwencjonalny, 
ukształtowany w wyniku umowy, przymusu lub działania czasu. Romantycy skłaniali się na ogół ku 
organicznej koncepcji narodu, która akcentowała jego odwieczne trwanie i niewzruszony charakter. 
Sprawą pierwszoplanową była zresztą nie tyle istota narodu, ile jego prerogatywy polityczne oraz 
ich urzeczywistnienie. 

Sporną rzeczą były wyznaczniki narodowej wspólnoty. Jedni kojarzyli naród ze wspólnotą 
etniczną (plemienną), kształtowaną na zasadzie dziedziczenia cech pokoleniowych. Innym 
kryterium było długie zamieszkiwanie zwartej zbiorowości na tradycyjnym terytorium. Tak właśnie 
ujmował naród Szewczenko: krajanie, zadomowieni ludzie na swojej ziemi. Jeszcze innym było 
kryterium polityczne: przynależność do jednego organizmu państwowego oraz podległość 
zarządzającym nim instytucjom, prawom i władzom. Pojęcie narodowości zlewało się tutaj z 
pojęciem państwowego obywatelstwa.  

Osobnym kryterium, zyskującym stale na znaczeniu w pierwszej połowie XIX wieku, były 
wyróżniki kulturowe. Tworzyła je wspólnota języka, symboliki, pamięci historycznej, tradycji, 
obyczajów, religii, więzi rodzinnych i lokalnych. Czynnikiem integrującym stawały się także 
“wielkie narracje” historyczne, które przedstawiały założycielskie, heroiczne lub tragiczne epizody 
w dziejach danej zbiorowości. Te wielkie narracje były ulubionym tematem literatury 
romantycznej, nie tylko polskiej czy ukraińskiej. 
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Wszystkie te kryteria występowały w refleksji o narodzie i obrazowaniu narodu u polskich i 
ukraińskich romantyków. Mieli oni zresztą znakomitego poprzednika, który dokonał prawdziwego 
przełomu w pojmowaniu narodu i cech narodowych. Kulturę jako wyróżnik narodowości oraz 
potrzebę literatury narodowej postulował w XVIII wieku niemiecki filozof Johann Gottfried von 
Herder (1744–1803), członek weimarskiej czwórki (Goethe – Schiller – Wieland – Herder), który 
wywarł znaczny wpływ na poglądy polskich i ukraińskich romantyków [4, s. 271–284; 5, s. 181–
201].  

Herder dopatrzył się w ówczesnych społeczeństwach podziału na warstwy uprzywilejowane, 
żyjące sztucznie, próżniaczo z wyzysku poddanych oraz na lud (Volk), żyjący z pracy własnych rąk 
“realnym życiem”. Warstwy uprzywilejowane tworzyły według Herdera kulturę kosmopolityczną, 
wyuczoną i konwencjonalną, “wypolerowaną (polierte)”, oderwaną od rzeczywistości, 
wynarodowioną i odczłowieczoną. Naturalną oraz prawdziwie ludzką kulturę tworzył jedynie 
prosty lud. Uosabiał on autentyczny charakter narodowy, ukształtowany w powszedniej pracy i w 
realnym życiu. Obu tym przeciwstawnym grupom odpowiadały odmienne typy literatur. Tylko 
jedna z nich – mianowicie literatura tworzona przez lud, zwłaszcza literatura ustna – była 
prawdziwą i wartościową literaturą narodową. 

Poglądy Herdera dobrze przystawały do polskiej i ukraińskiej rzeczywistości z przełomu 
XVIII i XIX wieku. Brak lub utrata własnej państwowości sprawiały, że w obu społeczeństwach 
rola czynników kulturowych – języka, religii, obyczajów, tradycji, więzi rodzinnych i lokalnych – 
niepomiernie wzrastała. Stawały się one wówczas głównym, a niekiedy jedynym nosicielem i 
wyróżnikiem narodowości. Toteż sam fakt pisania i upowszechniania polskich czy ukraińskich 
utworów literackich w języku narodowym sprzyjał budzeniu poczucia odrębności etnicznej, 
utrwalaniu tożsamości językowo-kulturalnej i kształtowaniu politycznej świadomości narodowej.  

Inicjującą i przełomową rolę odegrała w tym względzie na Ukrainie, jak wiadomo, napisana w 
języku ukraińskim i wydana w 1798 roku Eneida Iwana Kotlarewskiego (1769–1838), stanowiąca 
skróconą, “kozacką” parodię rzymskiej, łacińskiej epopei Wirgiliusza. Stała się ona przysłowiową 
kulą śniegu, która pociągnęła lawinę utworów w języku ukraińskim. 

Jak niezmiernie ważkim czynnikiem w budzeniu świadomości narodowej Ukraińców był 
właśnie ów język, niech świadczy to, że zaniepokojone władze carskie wprowadziły w 1863 roku 
zakaz używania języka ukraińskiego w szkołach oraz zakaz druku podręczników szkolnych. W 
1876 roku nawet zaostrzyły te restrykcyjne ograniczenia. Działania tego rodzaju zahamowały na 
jakiś czas produkcję literacką, lecz nie zdławiły literatury w języku ukraińskim. Ożywiły natomiast 
działalność pisarzy ukraińskich w austriackiej Galicji, gdzie w drugiej połowie XIX wieku istniała 
względna swoboda wypowiedzi.  

Już zresztą znacznie wcześniej pojawiła się w galicji tzw. Ruska Trójca, którą stworzyli 
Markijan Szaszkewycz (1811–1843), Iwan Wahylewycz (1811–1866) i Jakiw Hołowacki (1814–
1888). Autorzy ci zajmowali się zbieraniem ukraińskich pieśni ludowych, baśni i legend. Wydali, 
ze względów cenzuralnych w Budapeszcie, w 1837 roku almanach “Rusałka Dnistrowa”, 
zawierający ich utwory oraz pieśni ludowe. Warto też przypomnieć, że w Galicji kontynuował 
później swoją wytężoną pracę pisarską, krytyczną, przekładową i naukową także Iwan Franko. 

Rolę patriotyczną odgrywała również rodzima (ojczyźniana) tematyka historyczna, która 
uzmysławiała istnienie własnych, sięgających odległej przeszłości korzeni i tradycji. Narodowa 
historiografia i literatura artystyczna wzajemnie się tutaj uzupełniały. Należałoby wymienić w tym 
miejscu, rzecz jasna, w pierwszej kolejności anonimową Historię Rusów, której autorstwa 
przypisywano Hryhorijowi Poletyce bądź Ołeksandrowi Bezrobod’ko, podkreślającemu szczególne 
znaczenie dla budzenia ukraińskiej świadomości narodowej Bohdanowi Chmielnickiemu oraz 
zmaganiom polsko-kozackim z lat 1648–1654.  

Romantycy ukraińscy, ogólnie biorąc, znacznie przyczynili się do popularyzacji treści i myśli 
zawartych w Historii Rusów. Przyczynił się do niej wydatnie pisarz i historyk Mykoła Kostomarow 
(1817–1885), członek tajnego, kijowskiego Bractwa św. Cyryla i Metodego, autor historycznych 
dramatów Sawa Czały (1838) i Perejasławska noc (1841), a także słynnych Ksiąg bytu narodu 
ukraińskiego, wzorowanych zresztą na Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego Adama 
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Mickiewicza [6]. Trzeba podnieść także zasługi w popularyzacji odrębnej historii ukraińskiej 
poematu Hajdamacy Tarasa Szewczenki czy pisarstwa Pantelejmona Kulisza (1819–1897), który 
upowszechnił na Ukrainie walterskotowski wzór przygodowej powieści historycznej (Czorna rada, 
1845). Romantycy rozszerzyli zarazem spojrzenie na dzieje Ukrainy. Sięgali do triumfalnych kart 
historii Rusi Kijowskiej oraz do heroicznych (lub tragicznych) epizodów z dziejów kozaczyzny. 
Zajmowali się tyleż odkrywaniem i badaniem rodzimej przeszłości, ile jej heroizacją, 
uwznioślaniem, patriotyczną mitologizacją.  

Nie czynili tego bez głębszego zamysłu. Kształtowali tą drogą poczucie niezakłóconej, 
historycznej ciągłości ukraińskiej społeczności etnicznej, ucieleśnionej w mieszkającym na wsi 
ludzie. Idea odrębnego, politycznego narodu ukraińskiego (Nation w terminologii Herdera), 
wywodzącego się z “trwającego od zawsze” ludu (Volk) uzyskiwała w ten sposób mocny 
fundament. Dzieje bajeczne oraz literacko wystylizowane i wyidealizowane postacie i wydarzenia 
historyczne układały się w pismach romantyków ukraińskich w monumentalną narrację 
wyzwoleńczą, która ożywiała współczesne postawy patriotyczne Ukraińców. Ta monumentalna 
narracja wyzwoleńcza stanowi zresztą do dzisiaj inspirację i podstawę historiografii ukraińskiej.  

Paralelne zjawiska występowały również w porozbiorowej literaturze polskiej, być może 
nawet w jeszcze większej skali niż na Ukrainie. Dość zestawić z Kostomarowem działalność i 
pisarstwo historyka Joachima Lelewela (1786–1861), prezesa Towarzystwa Patriotycznego, które 
powstało w trakcie powstania listopadowego z 1830 roku. Patriotyczny charakter miały na przykład 
preromantyczne Śpiewy historyczne (1816) Juliana Ursyna Niemcewicza (1757–1841), sławiące 
karty z polskiej przeszłości.  

Późniejsi romantycy polscy jeszcze bardziej wzmocnili te preromantyczne nawiązania do 
historii Polski. Ważnymi punktami odniesienia stały się dla nich, z jednej strony, legendy 
historyczne (przykładem “dzieje bajeczne” obrazowane w dramatach Balladyna i Lilla Weneda 
Juliusza Słowackiego), z drugiej strony, historia nowsza. Wyróżniali w niej okres i dzieje 
konfederacji barskiej (1768–1772), w której upatrywali symbolu oraz inspiracji dla oporu 
przeciwko rozbiorom i zaborcom, zwłaszcza przeciwko carowi. Dzieje tej konfederacji, która 
prowadziła walki z wojskami rosyjskimi na ziemiach zachodniej Ukrainy stale zresztą 
przypominały o wspólnej historii polsko-ukraińskiej. Romantyczny, mistyczny dramat Juliusza 
Słowackiego Ksiądz Marek obierał jako miejsce walki konfederatów z wojskami rosyjskimi 
miejscowość Bar, znajdującą się na Ukrainie. Poeta uznawał to miejsce za “polskie Betlejem”, 
innymi słowami, za symbol przyszłego odrodzenia pokonanej Polski. Uzmysławia to, jak mocna 
była w świadomości poety więź ziem ukraińskich z Polską. 

W porównaniu z piśmiennictwem w języku ukraińskim sytuacja polskiej literatury 
romantycznej była jednakże pod niektórymi względami odmienna. Wcześniejszy był jej “wysyp”, 
zdecydowanie szerszy i bardziej zróżnicowany zakres oraz o wiele silniejsze oddziaływanie [1, 
s. 362]. Reprezentowała ona ponadto literaturę okrzepłą i poniekąd “starą”, podczas gdy literatura 
ukraińska należała w zasadzie według miar dzisiejszych do kategorii literatur postkolonialnych, 
dopiero powstających, nazywanych współcześnie emerging literature.  

Literatura w ukraińskim języku literackim zaczęła powstawać praktycznie dopiero w XIX 
wieku, podczas gdy literatura artystyczna w języku polskim rozwijała się bujnie już od XVI wieku 
(czy nawet od końca XV wieku). Literaturę tę zapoczątkowały pióra Mikołaja Reja (1505–1569), 
autora powiedzenia, iż Polacy nie gęsi i swój język mają, oraz znakomitego poety Jana 
Kochanowskiego (1530–1584). Innym kształtem odznaczała się także polska tradycja literacka. 
Otóż dominowała w niej zdecydowanie świecka, zachodnia tradycja piśmiennicza, podczas gdy 
rodzimy, miejscowy folklor oraz tradycja ustna znajdowały się na dalszym planie.  

Tymczasem w nowo powstającej literaturze ukraińskiej niedostatek świeckiej, narodowej 
tradycji piśmienniczej sprawiał, że punktem odniesienia i naturalną tradycją dla nowoczesnej 
literatury świeckiej stawała się tradycja ustna. Tworzył ją, innymi słowami, rodzimy folklor kozacki 
i ludowy. Folklor ten na trwałe wpisał się w lirykę Tarasa Szewczenki. Trzeba jednocześnie 
wyraźnie podkreślić w tym miejscu, że romantyczna poezja Szewczenki w niczym nie ustępowała 
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artyzmem i temperaturą emocji najwybitniejszym dokonaniom romantycznej poezji polskiej. Była z 
pewnością poetycko i kulturowo odmienna, ale nie była artystycznie słabsza. 

Ważną, inicjującą rolę odgrywały w literaturze ukraińskiej również różnego typu wzory i 
zapożyczenia z literatur cudzych, w tym z polskiej i rosyjskiej oraz z literatur zachodnich. Jednym z 
inicjatorów działalności przekładowej był Petro Hułak-Artemowski (1790–1865), który 
spopularyzował na Ukrainie balladę Mickiewicza Pani Twardowska (nadał jej w tłumaczeniu 
ukraińskim tytuł Pan Twardowski) oraz zainicjował przekłady z literatury światowej. To 
przyswajanie literatur cudzych miało niewątpliwie na celu dowartościowanie i wzbogacenie 
literatury powstającej w języku ukraińskim. 

Mimo wielu strukturalnych i sytuacyjnych różnic, utrata niepodległości Polski w wyniku 
rozbiorów w pewnej mierze zatarła lub zmniejszyła w XIX wieku niektóre różnice położenia 
między społecznościami polską i ukraińską. Nadała ich kontaktom i stosunkom bardziej partnerski 
charakter. Sprzyjała bardziej wyważonej wymianie literackiej i kulturalnej. Nie oznaczało to jednak 
wygaszenia konfliktów politycznych, społecznych, narodowościowych i kulturalnych, ponieważ 
Polacy i Ukraińcy wspólnie zamieszkiwali przez setki lat te same miejscowości i ziemie – 
przykładem był Lwów, Podole, Wołyń – które każda z tych społeczności uważała za wyłącznie 
własne, narodowe, prawowite dziedzictwo historyczne. Przysłowiowe “spory o miedzę” – o to, co 
jest czyje, gdzie przebiegają terytorialne granice etniczne i historyczne – nieprzerwanie 
antagonizowały i zatruwały stosunki polsko-ukraińskie.  

W sytuacji podziału Polski między zaborców i wobec całkowitego zaniku odrębnej 
państwowości zadania i funkcje literatury w języku polskim upodobniły się pod wieloma 
względami (nie we wszystkim jednak) do zadań i funkcji rodzącej się dopiero literatury artystycznej 
w języku ukraińskim. Niewątpliwie nastąpiło tutaj pewne zbliżenie obu literatur. Wspólnota 
położenia Polaków i Ukraińców rzutowała na zbieżność zadań podejmowanych przez pisarzy. 
Wyrazem zbliżenia była ukraińska szkoła w romantycznej literaturze polskiej, o której będzie 
mowa w drugiej części tego szkicu. 

Brak suwerenności społeczności polskiej i ukraińskiej sprawiał, że na czoło zadań literatury 
wysuwało się kształtowanie poczucia narodowego oraz utrzymanie więzi między rodakami. 
Literatura artystyczna stawała się podstawowym czynnikiem konsolidacji i politycznej samowiedzy 
obu zbiorowości etnicznych. W obliczu podziałów i rozproszenia historycznej wspólnoty etniczno-
językowej stanowiła namiastkę instytucji politycznych i edukacyjnych.  

Miało to niekiedy także pewne skutki ujemne. Funkcje te niejednokrotnie przesłaniały 
prymarne dla literatury artystycznej funkcje estetyczne. Przesuwały je na dalszy plan. W Polsce 
jaskrawym przykładem może pisarstwo Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812–1887), na Ukrainie 
– w pewnym stopniu pisarstwo Iwana Franko (1856–1916), który nie stronił od łączenia poezji czy 
powieści z aktualną publicystyką czy nawet działalnością popularyzatorską i propagandową [7, s. 
437–486]. Obaj pisarze nie byli wprawdzie romantykami w wąskim rozumieniu, lecz romantyzm 
wywarł ogromny wpływ na pojmowanie przez nich roli pisarza i jego powinności wobec wspólnoty 
narodowej zagrożonej w swym historycznym bycie.  

Romantyzm nadał idei narodowości nowoczesne, wyraziste oblicze. Stworzył i utrwalił w tej 
dziedzinie wyjątkowo aktualny i sugestywny paradygmat literacki oraz światopoglądowy, który 
oddziaływał na cały wiek XIX, a w znacznym stopniu także na XX. Wpływał on nawet na tych, 
którzy z nim walczyli, na pozytywistów, realistów, symbolistów i rozmaite kierunki awangardowe. 

Siłą tego paradygmatu było wyjście poza sztuczną, umowną i uczoną literackość literatury 
dawnej, zwłaszcza klasycyzmu, oraz osadzenie jej w zbiorowych pragnieniach i dążeniach 
“zwykłych ludzi”, wprost w “sercu człowieka”, jak pisali w owym czasie romantycy. “Literatura w 
naszym kraju – pisał młody, polski krytyk romantyczny Maurycy Mochnacki – od czasów 
Stanisława Augusta znaczny postęp uczyniła, lecz próżno chcielibyśmy w niej szukać cechy 
narodowej, gdyż nie wyniknęła z charakteru, zwyczajów i podań ojczystych” [8, s. 5]. “Literatura 
wyciągnieniem jest na jaśnią myśli narodu” [8, s. 203]. To rozświetlenie “myśli narodu” i 
artystyczne przekazanie jego odczuć było największą ambicją polskich i ukraińskich romantyków, 
zwłaszcza Mickiewicza, a później Szewczenki.  
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Dystansując się od pisania wyłącznie dla wykształconych elit dworskich czy szlacheckich, 
polscy i ukraińscy romantycy pragnęli uczynić publicznością literacką także lud. Więcej: uznali za 
potencjalnego odbiorcę literatury każdego, kto identyfikował się z ojczystym językiem, 
narodowymi symbolami, przeszłością rodzinnego kraju. Zniżyli, odnowili i jednocześnie zmienili 
język literatury. Twierdzeniu, że “poezja powinna być oryginalną i narodową własnością” nadawali 
treść dosłowną. 

II. Wokół “szkoły ukraińskiej” 
Świadectwem – czy może lepiej: zalążkiem i zapowiedzią – przepływu idei i dwustronnej 

wymiany literackiej polsko-ukraińskiej stała się działalność tzw. szkoły ukraińskiej w romantycznej 
literaturze polskiej, którą zresztą nierzadko niesprawiedliwie krytykowano na Ukrainie. Przyczyniły 
się do tego w przeszłości ahistoryczne sądy Iwana Franko [9]. Warto przypomnieć, że owa szkoła 
ukraińska w poezji polskiej nie była, jak czasem rzecz naświetlano, kaprysem “polskich panów”. 
Stanowiła ona natomiast cząstkę romantycznego ukrainizmu, którego oddziaływanie wykraczało 
poza literaturę polską [10]. W omawianej szkole obraz Ukrainy, to prawda, bywał niejednokrotnie 
spolonizowany. Trzeba jednak pamiętać, że terytorium Ukrainy wyglądało w pierwszej połowie 
XIX wieku zupełnie inaczej pod względem demograficznym i cywilizacyjnym niż obecnie. Na 
ziemiach dzisiejszej zachodniej Ukrainy oraz południowo-wschodniej Polski ludność polska i 
ukraińska współżyła mocno przemieszana ze sobą. 

Szkoła ukraińska miała w polskiej literaturze romantycznej stosunkowo szeroki zasięg. 
Działała w ówczesnej Małorosji i Galicji. Miała swoich zwolenników, jak skrzętnie wylicza 
ukraiński badacz Rostysław Radyszewski, w Humaniu, Krzemieńcu, Lwowie, Kijowie i 
Żytomierzu [11, s. 7–30]. Do “szkoły ukraińskiej” należeli pisarze Tymon Zaborowski, Antoni 
Malczewski, Józef Bohdan Zaleski, Seweryn Goszczyński, Tomasz August Olizarowski, 
Aleksander Groza, Tomasz Pazura, w pewnej mierze także Juliusz Słowacki, Stefan Witwicki, 
Maurycy Gosławski, Lucjan Siemieński. Tematykę ukraińską podejmowało również wielu innych 
krytyków i pisarzy prozaików, by wymienić chociażby aktywnego propagatora tej szkoły, krytyka i 
prozaika Michała Grabowskiego, powieściopisarza i kozakofila Michała Czajkowskiego oraz 
wszechstronnego autora Józefa Ignacego Kraszewskiego.  

O przynależności do szkoły nie decydowało wyłącznie, jak ujmują to niektórzy badacze 
polscy, pochodzenie kresowe. Polskie romantyczne dzieła o tematyce polsko-ukraińskiej lub 
ukraińskiej powstawały na przykład na emigracji we Francji, dotyczyło to dramatów Juliusza 
Słowackiego Sen srebrny Salomei lub Ksiądz Marek, którego akcja została umiejscowiona w 
ukraińskim Barze. Romantyczna szkoła ukraińska była w istocie rzeczy zjawiskiem 
ponadterytorialnym oraz pozabiograficznym. Wyrastała z literackiej koniunktury, która 
oddziaływała także poza literaturą polską. U jej źródeł znajdowało się żywe, romantyczne 
zainteresowanie miejscowym folklorem oraz niezwykłymi historiami, pełnymi podniecających 
przygód i przejmującej grozy. Twórczość szkoły ocierała się o bieguny rzewnych i smętnych pieśni 
lirycznych oraz tzw. czarnego romantyzmu, lubującego się w obrazach pełnych okrucieństw i 
niesamowitości. Znaczną rolę w jej twórczości odegrał rodzący się, romantyczny mit Ukrainy [10]. 

Szkoła ta miała tedy określone wyznaczniki literackie. O przynależności do niej rozstrzygały 
przede wszystkim następujące kryteria: 1) podejmowanie tematyki ukraińskiej oraz stosowanie 
gatunkowego, językowego i stylistycznego repertuaru związanego z tą tematyką, 2) fabularne 
odwołania do przestrzeni ukraińskiej, rozpościerającej się między Sanem a Dnieprem i Wołyniem a 
Morzem Czarnym, oraz do kart jej burzliwej historii, 3) stosowanie romantycznej stylizacji narracji 
i fabuły, zwłaszcza głównych postaci, 4) pewien – zmienny u różnych pisarzy – stopień 
biograficznej lub tylko emocjonalnej (estetycznej) identyfikacji z ziemią ukraińską, jej rodzimymi 
mieszkańcami i ich specyficzną kulturą. Wiele prawdziwych historii oraz realistycznych obrazów 
ukraińskich ulegało w obróbce literackiej konwencjonalizacji i pojawiało się później na kartach 
utworów w roli powielanych schematów. 

Kryterium stosowania romantycznej stylizacji zawężało historycznoliteracki zakres 
wspomnianej szkoły. Wykraczała na przykład poza jej krąg “kresowa” powieść Henryka 
Sienkiewicza Ogniem i mieczem (1884), opowiadająca o epoce wojen polsko-kozackich w XVII 
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wieku. Sienkiewicz nawiązywał do tradycji walterskotowskiej, historycznej powieści przygodowej, 
lecz stronił od stylizacji romantycznej. Wykraczały poza tę szkołę romantyczną również utwory 
Stanisława Wyspiańskiego, który wprowadził do Wesela “ruski” motyw Wernyhory. Pisarstwo 
Wyspiańskiego podlegało zupełnie innym niż romantyczne uwarunkowaniom historycznym i 
literackim. 

Rzeczą znamienną było to, że miejscowi, pochodzący z ziem Ukrainy przedstawiciele 
polskojęzycznej, romantycznej szkoły ukraińskiej, jak to przekonująco pokazał i uzasadnił polski 
historyk literatury Stanisław Makowski, nie dokonywali wyraźnego, konfliktowego podziału na 
polskie wartości narodowe oraz na wartości ukraińskie [12, s. 32]. Byli pisarzami obejmującego 
ogromną przestrzeń pogranicza demograficznego i kulturowego, na którym poszczególne grupy 
etniczne (Ukraińcy, Polacy, Żydzi, Rosjanie, Niemcy itd.) żyły przemieszane ze sobą. Toteż 
przedstawiciele szkoły ukraińskiej nie dostrzegali w owym czasie, ogólnie biorąc, przeciwstawnej, 
narodowej podmiotowości Polaków i Ukraińców. Taka odrębna, narodowa podmiotowość 
polityczna, historycznie patrząc, na początku XIX wieku dopiero z wolna się rodziła. U Polaków tę 
nowoczesną, polityczną podmiotowość narodową kształtowała inteligencja pochodzenia 
szlacheckiego, u Rusinów jej koryfeuszami stawali się przedstawiciele unickiego i prawosławnego 
duchowieństwa, świeckiej inteligencji i światłych chłopów.  

Postrzeganie Ukrainy u poetów “szkoły ukraińskiej” nie kłóciło się zasadniczo z polskością. 
Traktowali oni przestrzeń ukraińską (w rozumieniu dzisiejszym) jako jednorodną oraz równorzędną 
z przestrzenią polską. Nie było mowy o jakiekolwiek “wyższości” Korony nad Rusią. 
Narodowościowe konflikty polsko-ukraińskie na tle tego, “co jest czyje” lub “co do kogo należy” 
nasiliły się w istocie rzeczy dopiero w drugiej połowie XIX wieku, głównie na podłożu różnic 
społecznych i ekonomicznych. Nie odbywało się to, jak wiadomo, także bez czynnego 
współudziału władz carskich i austriackich. Kierowały się one kolonialną zasadą polityczną divide 
et impera. Uważały, że aby skutecznie rządzić podbitymi narodami, trzeba je podzielić i zwaśnić ze 
sobą. 

Stanisław Makowski podkreślał, że romantyczni pisarze polscy odbierali często tradycję 
kozacką jako autentycznie rodzimą, jako prowincjonalny, kresowy wariant polskości. “Poeci rodem 
z Ukrainy – pisał Makowski – budowali swoją literaturę narodową z miejscowego materiału 
językowego i folklorystycznego, z historycznych kozackich dum, których <ducha i koloryt> 
przejmowali spontanicznie. To był właśnie ich folklor, a niekiedy także ich mowa była mową 
rodzimą – a zatem – ich własną mową” [12, s. 31].  

Taki stan rzeczy wynikał z tego, że długotrwałe wymieszanie na terytorium Ukrainy ludności 
wywodzącej się z różnych grup etnicznych, współistnienie rozmaitych języków, religii i obyczajów 
kształtowało otwarty, tolerancyjny stosunek do otoczenia. Wymuszały to warunki życia, 
umożliwiały powszednie kontakty miejscowe. Tzw. pogranicza etniczne, kulturowe, językowe i 
religijne były na Ukrainie wszędzie: w Charkowie, Odessie, Kijowie, we Lwowie. Tworzyły się nie 
tylko w dużych, miejskich skupiskach ludności, lecz także w mniejszych miejscowościach: w 
Humaniu, Berdyczowie, Krzemieńcu, Trembowli, Czortkowie, Kołomyi, Stryju czy Stanisławowie. 
Nie sprowadzały się do wąziutkiej, ciągłej linii granicznej oddzielającej zwarte masy ludności 
ukraińskiej od zwartych mas ludności polskiej. Kreślony przez niektórych badaczy obraz takiej 
cienkiej linii dzielącej zwarte masy Polaków i Ukraińców daje wypaczone pojęcie o stosunkach 
ludnościowych panujących na ziemiach ukraińskich w pierwszej połowie XIX wieku. Daje także 
wypaczone pojęcie o panujących na nich stosunkach religijnych, językowych czy literackich. 

Kresowa przestrzeń ukraińska była z samej swej natury dynamiczna, zaludniona rozmaitością 
kultur i języków, otwarta na inność, względnie tolerancyjna. Prawdą jest, rzecz jasna, także to, że 
nie była to wcale przestrzeń idylliczna, arkadyjska. Tolerancję ograniczały przede wszystkim 
olbrzymie kontrasty, nierówności i niesprawiedliwości społeczne. Różnice w poziomie życia 
szlachty polskiego pochodzenia oraz ruskich chłopów pańszczyźnianych były przepastne, zaś 
konflikty społeczne i ekonomiczne łatwo przekształcały się w narodowościowe. Od czasu do czasu 
atmosferę tolerancji niszczył także podsycany przez różne siły fanatyzm religijny. Nie były 
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rzadkością pogromy, zwłaszcza w stosunku do bardzo licznej na ziemiach zachodniej Ukrainy 
ludności żydowskiej. 

Nie sądzę też, ażeby można było zasadnie stwierdzić, że przedstawiciele szkoły ukraińskiej w 
polskiej literaturze przynależeli do “obu kultur i narodów” [12, s. 32]. Taki ostry podział na dwie 
różne czy obce kultury i na dwa odmienne narody – polski i ukraiński – w owym czasie jeszcze 
jaskrawo nie występował. Pisarze z grupy ZA-GO-GRA z okolic Humania (J. B. Zaleski-
Goszczyński-Grabowski), czy pisarze z ówczesnego Krzemieńca nie czuli się kolonistami, 
emigrantami lub wygnańcami. Czuli się pewnie i swobodnie “u siebie”. Samo pojęcie narodowości 
było zresztą w początkach XIX wieku dość słabo rozwinięte, zwłaszcza u Ukraińców (Rusinów), 
nie mających w odróżnieniu od Polaków czy Rosjan wyraźnych i trwałych tradycji państwowych. 
Ważniejszy wydawał się podział na katolicką szlachtę czy katolickich magnatów oraz na ruski, 
pańszczyźniany, prawosławny w swej masie lud. Przenoszenie dzisiejszego rozumienia 
narodowości w odległą przeszłość bywa historycznie zawodne. Często dopasowuje ono realia 
istniejące w 1 połowie XIX wieku do dzisiejszych wyobrażeń politycznych i propagandowych, a 
tym samym rażąco zniekształca te realia.  

Wymieszanie i przenikanie się kulturowych pierwiastków polskich i ruskich na terytorium 
zachodniej Ukrainy tworzyło w przeszłości, jak sądzę, swoisty, autonomiczny obszar kulturowy, 
językowy i literacki. Nie podobna przypisać go w pełni którejkolwiek ze społeczności etnicznych 
czy religijnych. Nie był on wyłączną własnością Polaków, Ukraińców, Żydów, Rosjan, przybyszów 
z Azji Mniejszej, Azji Środkowej czy Kaukazu. Pisarze “szkoły ukraińskiej” przynależeli w istocie 
do zaginionej dzisiaj, hybrydycznej kultury kresowej. Kultura ta obejmowała, mieszała i 
synkretycznie łączyła składniki wielu różnych kultur, głównie polskiej oraz ruskiej, aczkolwiek nie 
tylko tych dwóch. Powstawała na styku cywilizacji bizantyjskiej i łacińskiej, z domieszką kilku 
innych cywilizacji. W XIX wieku następowała – właśnie pod wpływem bujnie krzewiących się idei 
nacjonalistycznych – polaryzacja i dywersyfikacja kultury kresowej. Rozpadała się ona na odrębne, 
“czyste” kultury narodowe, tj. na kulturę polską, ukraińską czy rosyjską.  

Prawdą jest także to, że pisarzy polsko-ukraińskich nie należy porównywać na przykład z 
romantykami angielskimi, którzy odkryli egzotykę Szkocji (czy też z Mickiewiczem, który odkrył 
w 1825 roku muzułmańską egzotykę Krymu). Słusznie pisze cytowany wcześniej badacz szkoły 
ukraińskiej w romantycznej literaturze polskiej, że “poeci polsko-ukraińscy absolutnie niczego 
odkrywali. Ukraina była dla nich naturalną ojczyzną – toteż swoją rodzimą kulturę ukraińską 
podnosili oni umiejętnie do rangi wysokiej literatury”. Zamiast określenia “kultura ukraińska” 
użyłbym tu jednak bardziej historycznego i precyzyjnego terminu “kultura kresowa”, ewentualnie 
jakichś jego odpowiedników. Rzecz w treści, a nie w samym brzmieniu terminu. 

Polska romantyczna szkoła ukraińska działała, rzecz jasna, na wielu frontach, nie tylko w 
miejscowościach znajdujących się w granicach dzisiejszej Ukrainy. Zaznaczyła swoją obecność w 
ówczesnym Królestwie Kongresowym, jak też na emigracji na zachodzie po roku 1831. Jej 
przedstawiciele działający w Warszawie stworzyli w opozycji do środowiska klasyków 
warszawskich odrębny, lokalny, niejako “folklorystyczny” wariant polskiego romantyzmu. 
Stanowił on w pewnej mierze wariant prekursorski i konkurencyjny w stosunku do wileńskiego i 
“litewskiego” romantyzmu Mickiewicza. Ta swoista opozycja między polskim romantyzmem 
północnym (wileńskim) i południowym (ukraińskim) wyraziła się historycznie i literacko w 
poetyckiej rywalizacji dwóch czołowych poetów polskiego romantyzmu, Juliusza Słowackiego i 
Adama Mickiewicza. 

Niektórzy krytycy i badacze uważają, że ów kresowy romantyzm polski z akcentami 
ukraińskimi był bardziej oryginalny niż romantyzm wileński (litewski), ponieważ w większym 
stopniu sięgał do folklorystycznych źródeł rodzimych (słowiańskich), podczas gdy romantyzm 
powstający w Wilnie i skupiony wokół osoby Mickiewicza zapożyczał się u romantyków 
niemieckich i francuskich. Pierwszą fazę tego romantyzmu polskiego “z akcentami ukraińskimi” 
zwieńczył rok 1825, w którym ukazała się powieść poetycka Maria Antoniego Malczewskiego oraz 
ważna, proromantyczna rozprawa krytyka i filozofa Maurycego Mochnackiego O duchu i źródłach 
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poezji w Polsce (“Dziennik Warszawski”, t. 1). Obu autorów łączyły rodowe (biograficzne) więzi z 
ziemiami ukraińskimi.  

Trzeba jednak podkreślić, że argumenty biograficzne mają tutaj jedynie ograniczone 
zastosowanie. Fakt urodzenia Mochnackiego w 1803 roku w galicyjskim majątku Bojaniec pod 
Żółkwią i uczęszczania przez niego do szkół muzycznych we Lwowie w niczym nie przeszkodził 
temu, że był on gorącym wielbicielem “wileńskiej” poezji Mickiewicza oraz propagatorem i 
kontynuatorem “niemieckiej” filozofii Schellinga wśród wykształconej społeczności polskiej.  

Teza o przewadze wariantu ukraińskiego nad wileńskim w romantyzmie polskim wymaga, 
rzecz jasna, uważnej analizy i krytycznej dyskusji. To prawda, teza o rozkwicie folkloru 
ukraińskiego w nadwiślańskiej Warszawie na pierwszy rzut oka wygląda na nieprawdopodobną, 
lecz uzasadnia ją obecność w Warszawie na początku lat dwudziestych XIX wieku kilku 
znaczących ludzi pióra urodzonych i wychowanych na ziemiach kresowych. W Warszawie niejako 
“sprzedawali” oni swój kresowy, “ukraiński” regionalizm, folklor i kozacki egzotyzm. Czy 
dowodziło to jednakże większej “autentyczności” szkoły ukraińskiej w porównaniu z litewską? 
Wątpię, aby “autentyzm” można było mierzyć wagą aptekarską. Wątpię też, aby zaletą “szkoły 
ukraińskiej” miało być to, że stroniła ona od źródeł europejskich, od Niemców czy Anglików. 
Kryteria te zawodzą zresztą w stosunku do Mochnackiego pochodzącego z Galicji. 

Trudność w interpretacji i ocenie szkoły ukraińskiej w polskim romantyzmie przejawia się w 
tym, że nie miała ona jednolitego programu poetyckiego, ram organizacyjnych oraz była podzielona 
wewnętrznie [12, s. 37]. Tworzyły ją indywidualności, niechętne kolektywnym wystąpieniom. Czy 
zatem do utrzymania tezy o istnieniu odrębnego, ukraińskiego wariantu w polskim romantyzmie 
wystarczy argument, że Polacy urodzeni na Ukrainie częściej lub rzadziej pisali o ziemi, na której 
się urodzili? Czy miejsce urodzenia lub pobytu – ów legendarny genius loci, na który powoływało 
się wielu romantyków – było w stanie oddziaływać samorzutnie na tematykę i jakość pisarstwa? 
Rzecz budzi wątpliwości. Pisarz Teodor Józef Konrad Nałęcz Korzeniowski (Joseph Conrad) 
urodził się, jak wiadomo, w Berdyczowie, ale niewiele z tego wynikło dla tematyki ukraińskiej, 
ponieważ został on światowej sławy pisarzem angielskim. Tematy ukraińskie chętnie podejmowali 
z kolei Francuzi, którzy urodzili się z dala od Ukrainy.  

Powyższe zastrzeżenia pokazują, że argumentacja biograficzno-geograficzna jest 
niedoskonała. Ukrainizm w literaturze polskiej był możliwy przede wszystkim dlatego, ponieważ 
odpowiadał literackim dążeniom i upodobaniom epoki. Był u pisarzy pogranicza polsko-
ukraińskiego rzeczą wyboru, a nie konieczności lub determinizmu. Wynikał z upodobań i potrzeb 
estetycznych epoki. Wyrażał także, to inna strona medalu, kryzysowy stan stosunków polsko-
ukraińskich, spowodowany stopniowym budzeniem się świadomości narodowej Ukraińców oraz 
narastającym poczuciem zagrożenia u społeczności szlacheckiej polskiego pochodzenia, dotąd 
uprzywilejowanej. Sądzę też, że tematy, problemy i stylizacje ukraińskie w romantycznej literaturze 
polskiej odsłaniają przede wszystkim jeden z zasadniczych, ciągle niedocenianych aspektów 
romantyzmu polskiego: jego otwarty, różnokulturowy charakter. Romantyczna ideologia, która 
głosiła kult własnej, odrębnej narodowości oraz romantyczna praktyka literacka, która korzystała 
stale z dorobku cudzych literatur pozostawały w jaskrawej sprzeczności ze sobą. 

Uświadomieniu i podkreślaniu narodowych różnic towarzyszyły w romantyzmie również silne 
tendencje integracyjne. Kolebką narodowości była w oczach wielu romantyków polskich i 
ukraińskich pierwotna słowiańszczyzna, której jedność, jak uważali, zniszczyły najazdy z 
azjatyckiego wschodu i chrześcijańskiego zachodu. Tak uważał Zorian Dołęga Chodakowski 
(Adam Czarnocki) w rozprawie O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem. Tak sądził niekiedy 
także Szewczenko.  

Wszyscy oni idealizowali Słowian. Wspomniany wcześniej Maurycy Mochnacki widział w 
pierwotnych Słowianach lud uduchowiony, hartowany “wśród ciągłych niebezpieczeństw od 
najezdniczych i wędrownych hord, które północ Azji wylęgła”. Lud ten kultywował tradycje 
“tęsknej”, ustnej liryki pieśniowej, “która dziś jeszcze w śpiewach i dumach prostoty [tj. prostego 
ludu – EK] na Ukrainie i Wołyniu jest wiernym obrazem nieszczęść przeszłości” [8, s. 14]. Ale 
myśl romantyków nie kierowała się tylko ku przeszłości. Obrazy krzywd i okrucieństw ze strony, 



Україна–Європа–Світ 282 

jak pisał Szewczenko, polskich (“lackich”)“chciwych księży, magnatów” nie odbierały poecie 
ukraińskiemu nadziei na przyszłą zgodę z Polakami i na powrót do wspólnego, słowiańskiego 
“cichego raju”. Do podania sobie ręki i do braterskiej wspólnoty polsko-kozackiej apelował jego 
znany wiersz Полякам: 

Отак-то, ляше, друже, брате! 
Неситії ксьондзи, магнати 
Нас порізнили, розвели, 
А ми б i досі так жили. 
Подай же руку козакові 
I серце чистеє подай! 
I знову іменем Христовим 
Ми оновим наш тихий рай [13, s. 41].  

Źrόdła wykorzystane  
1. Чижевський Д. I. Icmopія української літератури (від початків до доби реалізму). – Тернопіль, 1994. – 

363 с. 2. Hayes C. J. H. Nationalism. Historical Development // Encyclopedia of the Social Sciences 11. – 1931. – S. 240–
249; Koln H. Die Idee des Nationalismus. Ursprung und Geschichte bis zur Französischen Revolution. – Heidelberg, 1950; 
Winkler H. A. Einleitung: Der Nationalismus und seine Funktionen // Nationalismus. H. A. Winkler (Hg.), 2., erw. Aufl., 
Königstein/Ts. 1985; Alter P. Nationalismus. – Frankfurt a. M., 1985. 3. Tapac Шевченко. Tвори в п’яти томax. T. 1. 
Поетичні твори (1837–1847). – Київ, 1984. – С. 286–287. 4. Adler H. Weltliteratur–Nationalliteratur–Volksliteratur. 
Johann Gottfried Herders Vermittlungsversuch als kulturpolitische Idee // Nationen und Kulturen. Zum 250. Geburtstag 
Johann Gottfried Herders, Hrsg. v. R. Otto. – Würzburg, 1996. – S. 271–284; Deiters F.-J. Das Volk als Autor? Der 
Ursprung einer kulturgeschichtlichen Fiktion im Werk Johann Gottfried Herders // Autorschaft. Positionen und 
Revisionen. DFG-Symposion, 2001; Hrsg. v. H. Detering. – Stuttgart, 2002. – S. 181–201. 5. Gołąbek J. Bractwo św. 
Cyryla i Metrowego w Kijowie. – Warszawa, 1935; Kozaka S. Polacy i Ukraińcy. W kręgu myśli i kultury pogranicza. 
Epoka romantyzmu. – Warszawa, 2005. 6. Kasperski E. Dyskursy romantyków. Norwid i inni. – Pułtusk, 2003. 7. 
Mochnacki M. Rozprawy literackie, oprac. M. Strzyżewski. – Wrocław, 2000. 8. Паховський Т. І. Іван Франко про 
“українську школу” в польській літературі // Слов’янське літературне єднання. – Львів, 1958. 9. Грабович Г. 
Польсько-українські літературні взаємини: питання культурноï прспективи. Його ж. Грані міфічного: образ 
України в польськом й українському романтизмі // До icтopiї українсъкої літератури: Дослідження, есе, полеміка. 
– Київ, 1997. – C. 138–195. 10. Радишевський Р. “Українська” та “польська” школи в лiтературi українсько-
польського пограниччя // “Українська школа” в лiтературi та культурi українсько-польського пограниччя. Київськi 
полонiстичнi студiї. Збiрник наукових працъ. – T. VII. – Київ, 2005. – C. 7–30. 11. Makowski S. “Украïнська школа” 
як варіант романтизму // “Українська школа” в лiтературi та культурi українсько-польського пограниччя. Київськi 
полонiстичнi студiї. Збiрник наукових працъ. – T. VII. – Київ, 2005. – C. 32. 12. Tapac Шевченко. Tвори в п’яти 
томax. – T. 2. – Поетичні твори (1847–1861). – Київ, 1984. 
 
Эдвард Касперски 
 

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЛИТЕРАТУРА. 
У КОЛЫБЕЛИ СОВРЕМЕННЫХ ЛИТЕРАТУР ПОЛЬШИ И УКРАИНЫ 

 
В статье автор сравнивает романтизм в польской и украинской литературе ХІХ ст.  
Ключевые слова: Т. Шевченко, А. Мицкевич, Украина, Польша, народническая проблематика, 

литература, поэзия, романтизм, “украинская школа”. 
 

Edward Kaspersky 
 

NATIONALITY AND LITERATURE. NEAR THE CRADLE OF MODERN POLISH  
AND UKRAINIAN LITERATURE  

 
In the article the author compares romanticism in Polish and Ukrainian literature in the 19th century.  
Key words: T. Shevchenko, A. Mickevich, Ukraine, Poland, populist problems, literature, poetry, 

romanticism, “Ukrainian school”. 




