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1. –Uwagi wst pne. 

  
Terminy wymienione w tytule odniesione zosta y do histo-

rycznej i kulturalnej rzeczywisto ci, któr  nazywamy dzisiaj Ukrain , 
i która zyska a swój definitywny kszta t wraz z powstaniem 
niepodleg ego pa stwa ukrai skiego w 1991 roku. Mo na by doda  
jeszcze inne propozycje zdefiniowania tej rzeczywisto ci historycznej 
i kulturowej: przypomnijmy np. poj cie “narodu nie-historycznego” 
lub “niekompletnego” (RUDNYTSKY-PRITSAK-RESHETAR: 200-202, 
225-230), czy te  niedawny termin “naród nieoczekiwany” (WILSON 

2000), nie zapominajmy te  o klasycznej definicji “Ru -Ukraina” 
Hruszewskiego i o pochodz cej z greki “Rosia minor”, a tak e o 
politycznie nacechowanych poj ciach “Ma ej Rosji” i “Rosji 
Po udniowowschodniej” u ywanych w historiografii rosyjskiej i 
radzieckiej (po cz ci jeszcze dzisiaj). Ró norodno  istniej cych 
definicji odzwierciedla ró norodno  sytuacji kulturalnych, poli-
tycznych, wyznaniowych i etnicznych, które le a y u podstaw 
ewolucji kultury ludów i ziem stanowi cych dzisiaj narody i pa stwa 
le ce w granicach tzw. Europy rodkowowschodniej, do której 
przynajmniej cz ciowo przynale y tak e Ukraina. Rozmaito  nazw 
odzwierciedla równie  w tpliwo ci i (w pewnych wypadkach) 
za enowanie uczonych i dzia aczy narodowych, którzy podejmowali 
próby okre lenia najwa niejszych cech ziem ruskich i zamieszku-
j cych je narodów, ich historii i kultury. 

                                                 
* Za przeczytanie tekstu i cenne uwagi wyra am podzi kowanie P. Prof. Teresie 
Chynczewskiej-Hennel, P. Prof. Riccardowi Picchio i P. Prof. Hansowi Rothe. 
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W moim szkicu pragn  zaj  si  tylko niektórymi z elementów 
owej rzeczywisto ci historyczno-kulturalnej, która w ci gu wieków 
doprowadzi a do powstania dzisiejszej Ukrainy, i które sta y si  
przedmiotem o ywionej debaty. Omówi  najwa niejsze aspekty 
refleksji krytycznej, która towarzyszy a i towarzyszy procesom 
historycznego i kulturowego kszta towania si  Ukrainy i rozwojowi 
wiadomo ci narodowej, w szczególno ci zagadnienia takie jak: 

1) zdefiniowanie kulturowego i literackiego kanonu charaktery-
zuj cego si  wielo ci  wp ywów obcych i pluralizmem idei, kodów 
lingwistycznych i norm poetyki i retoryki; 

2) dialektyka mi dzy dzisiejsz  potrzeb  umocnienia wia-
domo ci narodowej, rzeczywisto ci  kulturaln  minionych epok a 
konieczno ci  intertekstualnego spojrzenia na dziedzictwo kulturowe 
jako cz  ca ej kultury europejskiej; 

3) odmienne, niekiedy nawet sprzeczne sposoby, w jakie 
spu cizn  redniowiecznej Rusi interpretuj  historycy i historycy 
literatury, u wiadamiaj ce trudno ci opisania i oceny faktów z odpo-
wiedniej perspektywy, która oddawa aby sprawiedliwo  ró nym 
spo eczno ciom czuj cym si  spadkobiercami tej samej kultury; 

4) mo liwo  stworzenia obiektywnej terminologii b d cej w 
stanie opisa  precyzyjnie historyczn , kulturaln , j zykow  i literack  
sytuacj  charakteryzuj c  si  od wielu wieków wielowarstwowo ci  i 
zmienno ci  a zarazem podatn  na silne wp ywy asymiluj ce ze 
strony s siednich rzeczywisto ci kulturalnych. 

Idealn  sytuacj  dla takiej pracy by oby zachowanie ca kowitej 
neutralno ci, wykluczaj cej jak kolwiek ingerencj  dyskursu poli-
tyczno-ideologicznego w badania naukowe. Jak jednak wiadomo, 
Mi dzynarodowe Kongresy Slawistyczne, jak i ca a slawistyka od 
samego pocz tku zwi zane by y nie tylko z kontekstem historycznym 
i ogólnokulturowym, ale i politycznym. (IVANTYŠYNOVÁ 1998;  
BROGI BERCOFF 2001; BERNARD 2003). Trze we spojrzenie na fakty, 
u wiadomienie sobie problemów i otwarta dyskusja na temat 
dra liwych zagadnie  interkulturowych i stosunków mi dzy ró nymi 
narodami i szko ami slawistycznymi wydaj  mi si  szczególnie 
wa ne w chwili obecnej, charakteryzuj cej si  mi dzynarodowym 
kryzysem kulturalnym, powoli tworz cym si  uk adem poszerzonej 
Europy i nowymi zadaniami, które stawia przed naukami slawisty-
cznymi pokolenie odbiorców nie pami taj ce uwarunkowa  okresu 
„zimnej wojny” i wzrastaj ce w odmiennej rzeczywisto ci kultu-
rowej. Co prawda zadania te, co warto podkre li , s  nowe tylko 
cz ciowo. Pod wieloma wzgl dami znajdujemy si  bowiem, 
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zarówno w Europie wschodniej jak i zachodniej, w po o eniu podob-
nym do sytuacji, która istnia a po zako czeniu I wojny wiatowej. 
Podobnie jak w tamtej epoce slawistyka powinna sprosta  zadaniom 
znalezienia nowych interpretacji heurystycznych i rozszerzenia bazy 
informacyjnej, nie bacz c na liczne rozbie no ci, przede wszystkim 
w kwestiach dotycz cych Rosji.  

Zwa ywszy na ogrom materia u zwi zanego z tematem referatu i 
na konieczno  odwo ania si  do ró nych metodologii, zaczniemy 
nasze rozwa ania od epoki renesansu i baroku. Ten okres historii 
ziem ruskich wydaje si  mniej skomplikowany w interpretacji ni  
kultura redniowieczna, gdy  dostrzec ju  mo na wtedy pierwsze 
wyra ne oznaki kszta towania si  wiadomo ci narodowej i kultu-
ralnej, stwarzaj cej przes anki dlja potencjalnego uzyskania pa stwo-
wo ci, co zbli a o j  cz ciowo do wspó czesnej koncepcji pa stwa i 
narodu. Poza tym w a nie w tych czasach nast puje pierwsza 
integracja kultury ziem ruskich w ramach tradycji klasyczno-rene-
sansowej, która sta a si  podstaw  rozwoju ca ej wspó czesnej kultury 
europejskiej. Zadamy sobie zatem pytanie, które cechy ukrai skiej 
kultury w XVI i XVII wieku s  kontynuacj  wcze niejszej, rednio-
wiecznej i prehumanistycznej tradycji i jakimi metodami heury-
stycznymi opisa  mo na jej wewn trzn  dynamik  i stosunki z 
obcymi strefami kulturowymi. 

 
 

2. – Problemy pluralizmu j zykowego i kanonu literackiego. 
 

S ynnym twórcom rosyjskim pochodz cym z Rusi – mam na 
my li takie osobowo ci jak Symeon Po ocki, Dymitr Tupta o, Stefan 
Jaworski i inni – po wi cono sporo monografii i artyku ów 
naukowych ju  w XIX i na pocz tku dwudziestego wieku; po 
zako czeniu epoki stalinowskiej1 w Rosji ukaza o si  wiele nowych 
cennych ksi ek  na temat rozwoju baroku w tym kraju (PERETC, 
EREMIN, GUDZJI, LICHA EV, MOROZOV, PAN ENKO, SAZONOVA, 
SOFRONOVA, LIPATOW); wa ny i g boki wk ad w wyja nienie 

                                                 
1
 Nie powinni my jednak przeoczy  faktu, e nawet w czasach stalinowskich 

istnia a ci g o  naukowa w dziedzinie studiów nad siedemnastowieczn  literatur  w 
Rosji (termin barok, by  wówczas, jak wiadomo, wykl ty, co nie podwa a istoty 
faktów). Szko a W. Pieretca np. znalaz a kontynuacj  w niektórych pracach Gudzja i 
Eremina. Ciekawe materia y i interpretacje przynios a rozprawa A.M. Dzier awina, 
tylko cz ciowo opublikowana w czasopi mie Bogoslovskie trudy, XV, 1976, XVI, 
1977 (zob. na ten temat BROGI BERCOFF 1988b: 189-196). 
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niepowtarzalnej roli kultury polskiej i jej odbioru na Rusi i w Rosji 
wnios y badania uczonych polskich ( U NY, D BSKI, por. równie  
MATHAUSEROVÁ). Warto podkre li , e powa na cz  tego dorobku 
naukowego skupi a si  na pokazaniu samego istnienia baroku w Rosji 
i na wyodr bnieniu jego cech specyficznych w stosunku do baroku 
europejskiego i polskiego, lub te  na badaniu po rednicz cej roli 
kultury ruskiej i jej wp ywu na rozpowszechnianie si  nowego 
sposobu my lenia i pisania w Rosji, na rozwój ko cielno-pa stwowej 
kultury na dworach Aleksego Micha owicza, Fedora i Piotra 
Aleksejowiczów. Ze strony polskiej zwrócono uwag  na wp ywy 
kultury polskiej, na „modeluj c ” rol  polskiej literatury, nauki i 
systemu nauczania w kreowaniu podobnych instytucji na kresach i – 
za ich po rednictwem – w Rosji. Rzadko zajmowano si  natomiast 
barokow  kultur  literack  Ukrainy i Bia orusi w perspektywie 
„narodowej”. Badali to zagadnienie g ównie badacze ukrai scy w 
Ameryce oraz – gdy im na to pozwolono – na Ukrainie, ale na ogó  
literatura powsta a na ziemiach ukrai skich w XVII wieku, zw aszcza 
w okresie panowania Mazepy (którego dwór mia  funkcje spo eczne i 
kulturalne podobne do funkcji dworu królewskiego)2, przez d ugi 
czas spychana by a na margines kulturowy i rzadko dochodzi o do 
pe nego uznania jej warto ci literackiej i spo eczno-historycznej, cho  
wielk  ilo  dokumentów i rozpraw po wi cono zagadnieniom unii 
ko cielnej, polemicznej literatury  religjinej i sprawom cerkwi. 

Nie chc  roztrz sa  w tym miejscu przyczyn tej sytuacji: zosta y 
one cz ciowo opisane w ostatnich latach w rozprawach niektórych z 
najwybitniejszych badaczy ukrai skich. Najkrócej mówi c, chodzi o 
o przyczyny polityczne, ideologiczne, patriotyczne, czasami zwi zane 
po prostu z tradycj  i pewnymi metodologiami. Sami Ukrai cy cz sto 
nie wykazywali zainteresowania postaciami „wysokiego” baroku 
ukrai skiego i rosyjskiego z powodu niskiej wiadomo ci narodowej 
tych twórców. Zainteresowanie dzia alno ci  stworzonej przez 
pisarzy Akademii Mohyla skiej na terenach ukrai skich (zanim 
przenios a si  ona do Rosji) hamowa a m.in. anatema rzucona na 
Mazep , która uniemo liwi a obiektywn  ocen  kultury cerkiewno-
politycznej oraz literackiej zwi zanej z tradycj  ukrai sk , a tak e 
carska cenzura (do  przypomnie , e cz  dzie  tak wybitnej 
postaci jak War am Jasi ski nie tylko nie zbadano, ale nawet nie 
opublikowano). Dopiero od lat siedemdziesi tych i osiemdziesi tych 

                                                 
2
 Wyzualnym przedstawieniem w adzy hetma skiej i mecenatu Mazepy jest 

np. miedzioryt Daniela Galatowskiego opisany przez W. DELUG  (1998: 75). 
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XX wieku poczynaj c ukaza o si  kilka cennych wyda  tekstów i 
pierwsze prace o ukrai skim baroku, otwieraj ce nowy etap studiów 
o epoce baroku na ziemiach ukrai skich i bia oruskich (NALYVAJKO, 
KREKOTEN’, MYŠANY , UŠKALOV, SOFRONOVA, LIPATOW). Uwa-
am, e przy obecnym stanie wiedzy niezb dna jest g bsza i do-

k adniejsza analiza fenomenologii regionalnej literatury barokowej, 
zw aszcza ruskiej, która musi zosta  przeprowadzona nie tylko z 
punktu widzenia kultury polskiej i rosyjskiej, ale te  specyficznie 
ukrai skiej i bia oruskiej. 

Trzeba jednak podkre li , e trudno ci zwi zane z ocen  
siedemnastowiecznej kultury ruskej wi  si  nie tylko z problemami 
politycznymi i ideologicznymi. Jak pokazuj  najwa niejsze próby 
syntez literatury ukrai skiej, tak stare jak i nowsze, zagadnienie 
ustalenia kanonu pozostaje jednym z najtrudniejszych problemów nie 
tylko w odniesieniu do redniowiecza, lecz równie  je li chodzi o 
XVI i XVII wiek, czasy pierwszego wspania ego rozkwitu ukrai -
skiej kultury narodowej (VOZNJAK; YŽEVSKIJ; PACHLOVSKA; 
GRABOWICZ 1981)3. Wahania w zakresie przypisania niektórych 
autorów i dzie  do danej epoki i ró nice w ocenie poszczególnych 
autorów i gatunków wynikaj  nie tylko z problemów metodo-
logicznych i ideologicznych, braku dost pu do wielu tekstów, które 
nigdy nie zosta y opublikowane lub s  trudne do znalezienia (np. w 
przypadku starodruków) oraz zbyt ma ej ilo ci powa nych studiów 
filologicznych i literaturoznawczych na ten temat. Trudno ci te 
zwi zane s  – moim zdaniem – z jedn  z najbardziej specyficznych 
cech literatury ukrai skiej (a tak e bia oruskiej), jak  jest jej 
pluralizm i wielowarstwowo . Z tej „strukturalnej”, „immanentnej” 
charakterystyki wynikaj  tak e p ynno  granic przestrzennych4, 
zmienno  „kodu genetycznego” w ró nych epokach, liczne odmiany 
j zykowe, czenie pierwiastków genologicznych, retorycznych i 
ideologicznych rozmaitego pochodzenia, tendencja do synkretyzmu 
kulturalnego. Tendencja ta szczególnie widoczna staje si  w okresie 
pó nego renesansu i baroku, gdy niezwykle z o one okoliczno ci 
historyczne i religijne zmusi y literatur  ukrai sk  do po czenia 
tradycji bizantyjsko-s owia skiej z modelami my lenia i kompozycji 
                                                 

3
 Ciekawe rozwa ania teoretyczne o charakterze ogólnym znajduj  si  u 

SHEFFY 1991. Nie dotycz  one Ukrainy, ale atwo daj  si  stosowa  do jej kultury.  
4
 O p ynno ci granic i wielowarstwowo ci kulturalnej pisze tak e – w 

kontek cie bada  historycznych – M. Von Hagen w dyskusji z G. Grabowiczem i A. 
Kappeler (GRABOWICZ-VON HAGEN-KAPPELER 1995). Por. te  klasyczn  ju  
rozpraw  RUDNYTSKY  - PRITSAK - RESHETAR 1963: 199-216. 
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tekstów wywodz cymi si  z dziedzictwa klasycznego i rene-
sansowego. Nie maj c tu mo liwo ci opisa  wszystkich aspektów 
tego problemu, zatrzymam si  na chwil  na kwestii d ugotrwa ego 
zjawiska pluralizmu j zykowego z jednej strony, okre lenia (i 
samookre lenia) narodowego z drugiej. 

Jak wiadomo, niektóre z najwa niejszych dzie , cz sto o cha-
rakterze religijnym, w których znalaz y wyraz pierwsze jasne 
wiadectwa ukrai skiej wiadomo ci narodowej zosta y napisane w 

j zyku polskim. Emblematycznym przyk adem wysi ku w o onego 
przez prawos awn  Ru   w potwierdzenie swej godno ci kulturalnej i 
narodowej a zarazem dowodem pragnienia zyskania uznania w 
innych kulturach i kr gach kulturowych jest przeróbka Pateryku 
kijowskiego dokonana pzrez Sylwestra Kossowa i wydana w awrze 
kijowskiej w 1635 roku. Jest to jednocze nie dowód silnego zwi zku 
z tradycjami dawnej epoki kijowskiej, stanowi cymi w XVI i XVII 
wieku najwa niejszy punkt odniesienia dla tworz cej si  wia-
domo ci narodowej. W licznych dzie ach napisanych w obronie wiary 
i kultury  prawos awnej, j zyk polski by  nie tylko narz dziem 
rozpowszechniania wiedzy o prawach i tradycjach ruskich w 
Rzeczpospolitej i w katolickiej Europie: stanowi  on tak e presti owy 
i wykwintny rodek wyra ania subtelnych kwestii w polemikach 
religijnych oraz potrzebny w adzy wieckiej i cerkiewnej sposób 
kreowania ycia intelektualnego, odgrywaj cy zasadnicz  rol  w 
przenikaniu siedemnastowiecznej kultury erudycyjnej z Europy 
zachodniej do Europy wschodniej za po rednictwem kultury polskiej. 

O p ynno ci granic j zykowo-kulturowych na Rusi wiadcz  
równie  wahania w wyborze modelu j zykowo-kulturalnego przy 
kodyfikowaniu pierwszych gramatyk j zyka cerkiewno-s owia -
skiego: oscylacja mi dzy wzorem greckim i aci skim przez d ugie 
lata by a odzwierciedleniem dylematu ukrai skiego narodu i kultury 
wobec egzystencjalnego wyboru „mi dzy Wschodem i Zachodem”. 
Konflikt mi dzy wierno ci  schematowi prawos awnemu repre-
zentowanemu przez „model” grecki a praktycznymi potrzebami ycia 
cywilnego, „politycznego” trwa  przez kilka dziesi cioleci i nie 
zako czy  si  wraz z dokonaniami Piotra Mohy y i jego spadko-
bierców. Trudno zreszt  wyobrazi  sobie lepsze i bardziej wa kie 
przyk ady niejednolitego i wielowarstwowego charakteru systemu 
kulturalnego Ukrainy ni  dzia alno  intelektualna, zwyczaje j zy-
kowe, przekonania wyznaniowe i ca y yciorys takich postaci jak 
Melecjusz Smotrycki, Adam Kisiel czy Kasjan Sakowicz, trzej 
czo owi przedstawiciele ukrai skiego ycia religijnego, historyczne-
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go, j zykowego i kulturowego, na których temat istniej  ju  na 
szcz cie wspania e wspó czesne studia (SYSYN 1985; FRICK 1992, 
1994, 1995). 

Nie ulega w tpliwo ci, e mimo swego niejednoznacznego przy-
pisania i nie do ko ca ustalonego statusu j zykowego i wyzna-
niowego, wymienione wy ej postacie nale  do „centralnych zja-
wisk” ukrai skiej kultury i literatury.  Istnieje tak e inny, nader 
istotny zespó  dzie  literackich5 o niespornym statusie, który stanowi 
„twarde j dro” literatury ukrai skiej pod wzgl dem tematycznym, 
ideologicznym i j zykowym. Dzie a polemiczne i parodystyczne, 
latopisy, poezja emblematyczna i panegiryczna, kazania i mowy 
ró nego typu, owoce dzia alno ci takich twórców jak Z. Kopyste ski, 
L. Zyzani, Ch. Fila et, I. Wiszenski, i wielu innych sk adaj  si , mimo 
g bokich ró nic w zwyczajach j zykowych i w cechach umys owych 
i ideologicznych (by wspomnie  cho by specyficzn  osobowo  
Wiszenskiego), na stosunkowo jednoznaczny zespó  zjawisk typo-
wych dla epoki renesansowo-barokowego prze omu. Nie mniej 
charakterystyczny – tak ze wzgl du na stosunkowo wyra n  funkcjo-
nalno  literack 6 „ruskiej mowy” jak i ze wzgl du na system 
gatunkowy, na przes anie ideologiczne i na stosowanie rodków 
wyrazowych i figuralnych ci le zwi zanych z kultur  ukrai sk  – 
jest obraz zespo u literackiego, który tworz  latopisy kozackie, 
kazania i dzie a ruskie Galatowskiego i Radywylowskiego, teatr 
jezuicki i „narodowy” (intermedia i „niskie” odmiany teatru), kazania 
ukrai skie Dymitra Tupta y i innego pokrewne zjawiska. 

Znaczny i istotny jest jednak równie  zespó  dzie  literackich 
odznaczaj cych si  silniejszym (przynajmniej na pozór) odniesieniem 
do wzorów obcych i u ywaniem j zyków obcych, takich jak polski i 
aci ski. Znaczna – je li nie przewa aj ca – cz  twórców pisa a nie 

tylko „rusk  mow ” czy j zykiem cerkiewno-s owia skim w jego 
ruskiej odmianie, ale tak e – w licznych przypadkach niemal wy-
                                                 

5
 W badaniach nad omawian  epok  b dne by oby ustalanie sztywnych granic 

mi dzy pi miennictwem polemicznym czy u ytkowym (okoliczno ciowym) a 
literatur  pi kn . Religijny charakter wiadomo ci narodowej, nierozerwalne zwi zki 
mi dzy polityk  wieck  a ko cieln , panegiryczny charakter wi kszo ci dzie  o 
charakterze wieckim s  typowe nie tylko dla kultury ukrai skiej lecz – w pewnej 
mierze – tak e dla innych krajów s owia skich i europejskich przed XVIII w.. 

6
 Okre lenia „literacka” u ywam we wspó czesnym, naukowym znaczeniu 

j zyka polifunkcjonalnego, stylistycznie zró nicowanego i rozpoznawanego przez 
ca o  spo ecze stwa. Cecha „kodyfikowania” by a jeszcze niedoskona a, gdy  
zarówno cerkiewno-s owia szczyzna jak i „ruska mowa” charakteryzowa y si  
stosunkowo du  p ynno ci  leksykaln , syntaktyczn  i cz ciowo morfologiczn . 
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cznie – po polsku: azarz Baranowicz, K. Sakowicz, S. Jaworski, J. 
Ornowski, F. Bajewski, S. Kossow, A. Kalnofojski, J. Galatowski to 
przyk ady tylko najwybitniejszych twórców tego typu (ROTHE 1976-
1977, 1993; RADYSZEW KY 1996-1998; DELUGA 1993, 1998). Warto 
te  mie  w pami ci Symeona Po ockiego, z pochodzenia Bia orusina, 
a kulturowo nierozerwalnie zwi zanego z tradycj  Akademii 
Kijowskiej. 

Uczeni polemi ci, panegiry ci i kaznodzieje z XVI i XVII wieku 
potrafili pisa  w ró nych j zykach i pos ugiwa  si  ró nymi rodkami 
„perswazyjnymi” w zale no ci od sytuacji komunikacyjnej. Problem 
polega na tym, e trudna jest dla nas nie tylko ich klasyfikacja z 
punktu widzenia literackiego i genologicznego, ale i j zykowego. 
Wieloj zyczno  jest dla naszych (dziewi tnasto- i dwudziesto-
wiecznych) nowoczesnych krytycznych i heurystycznych kategorii 
elementem dosy  myl cym, „destabilizuj cym”. Trudno ci i prze-
szkody w rozwoju j zyka ukrai skiego trwaj , jak wiadomo, do 
dzisiaj i s  zwi zane z problemami umacniania si   wiadomo ci 
narodowej. Wyj tkowo trafne w tym kontek cie wydaj  si  spostrze-
enia wspó czesnego teoretyka literatury i kultury Evena-Zohara, o 

problemach tzw. „zale nych systemów literackich”, tzn. systemów 
wyra aj cych niejednolit  lub niezupe nie uformowan  spo eczno  
narodow . W sytuacji zagro enia przez si y zewn trzne, takie 
systemy – pisze autor – szukaj  ró nych rozwi za , cz sto zwracaj c 
si  ku przyj ciu innych, obcych systemów literackich. Powoduje to, 
mi dzy innymi, stworzenie dwuj zycznego czy nawet wieloj zy-
cznego „polisystemu”, który pe ni funkcj  wstzrymywania procesu 
dezintegracji wspó noty j zykowej i kulturowej (EVEN-ZOHAR: 81). 
Dylemat kulturowego, politycznego i j zykowego wyboru, to 
problem przed którem stoi równie  dzisiaj Ukraina. Warto zauwa y , 
e w perspektywie wymienionego wy ej „wstzrymywania procesu 

dezintegracji”, wieloj zyczno  mo e odgrywa  rol  pozytywn  jako 
czynnik utrzymywania, integracji i ci g o ci dziedzictwa kultu-
ralnego. Tak by o w wieku XVII, a mo e jeszcze i w XIX. 

Wró my jednak do literatury epoki renesansu i baroku. Nie da 
si  ukry , e nawet w wypadku literatur zachodnich – zw aszcza lite-
ratury polskiej (wyj tek stanowi, mo e by , literatura w oska) – 
dopiero w ostatnich kilku dziesi cioleciach zaczyna si  akceptowa  
wspó istnienie na prawach równo ci literatury w j zyku narodowym i 
literatury aci skiej. Ponadto trzeba pami ta , e silna obecno  
cerkiewno-s owia szczyzny na ca ym obszarze wschodnio-s owia -
skim a  do XVIII wieku stwarza myl cy obraz stanu j zykowego w 



Ru , Ukraina, Ruthenia 

 

333 

 

Rosji i na ca ej Rusi: dopiero niedawno zbadano lepiej splatanie si  
rosyjsko-cerkiewnos owia skich „rejestrów” j zykowych (ŽIVOV 

1996), a dalej trwaj  dyskusje i spory nie tylko co do „staro ytno ci” 
ale i co do wszystkich faz i mechanizmów rozwojowych „ruskiej 
mowy” i nowego j zyka ukrai skiego i bia oruskiego. W XVI i XVII 
wieku trudno nieraz rozró ni  mi dzy splotami warstw j zykowych, 
których skala mo e zmienia  si  od „czystej” cerkiewno-s o-
wia szczyzny w wariancie ruskim do wyrazów bardzo bliskich 
transliterowanej polszczy nie. Istnieje jeszcze inny wariant j zy-
kowy: trójj zyczna mieszanina, w której napisano najpi kniejsze listy 
Rusinów „intelektualistów”. 

Warto podkre li , e w tym ostatnim przypadku nie chodzi o po 
prostu o pisemn  wersj  stale zmieniaj cego si  kodeksu j zyko-
wego: jak mia am okazj  pokaza  w innych moich pracach, naj-
bardziej wykszta ceni Rusini wyra ali tym specjalnym j zykiem 
swoje osobiste przekonania i teorie literackie, a tak e swe intymne 
my li, obawy i nadzieje. Pos ugiwali si  tym j zykiem niczym 
wytwornym narz dziem stylistycznym przekszta caj cym osobist  
wymian  wiadomo ci w elegancki utwór literacki (BROGI BERCOFF 

1996a, 2000; Plurilinguismo letterario…). Koniecznie przypomnie  
te  trzeba znaczenie, które w ród wy szych warstw inteligencji 
ukrai skiej i bia oruskiej mia y j zyki staro ytne: greki u ywano co 
prawda rzadko i w a ciwie tylko na prze omie XVI i XVII wieku, ale 
znacz ce jest ci g e stosowanie greki w tytu ach dzie  polemicznych i 
w pseudonimach autorów (ŠEV ENKO 1992: 48-50). acina funkcjo-
nowa a nie tylko w dziedzinie stosunków mi dzynarodowych (dyplo-
matycznych, literackich, handlowych itd.), ale u ywano jej te  w 
literaturze panegirycznej, do wyra ania uczu  osobistych i elegijnych, 
do przekazywania przes a  ideologicznych czy religijnych, do 
„nobilitowania” listów. Obok wspomnianej powy ej korespondencji 
siedemnastowiecznej „wielkiej emigracji ruskiej” w Rosji i jej 
ruskich rówie ników, pami ta  trzeba np. o Panegirykach i Elegii do 
ksi ek Stefana Jaworskiego (BROGI BERCOFF 2000, 2003; 
RADYSZEW KY 1996-1998), o panegirykach F. Orlika i innych 
autorów barokowych (ROTHE 1976-77, 1993; RADYSZEW KY 1996-
1998; DELUGA 1993), lub interesuj cym pod innym wzgl dem 
projekcie I. Galatowskiego, który postanowi  da  do t umaczenia na 
acin  swe antyhebrajskie dzie o Mesjasz prawdziwy, pragn c, by 

jego s awa posz a a  do Rzymu (por. te  WAGILEWICZ 1996: 68-86, 
269). Wieloj zyczno  stanowi z jednej strony rodek komunikacji ze 
wiatem i sposób rozpowszechniania w asnych idei i praw na ob-
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czy nie; z drugiej za  strony stanowi zjawisko o wysokim znaczeniu 
literackim i kulturalnym: jest bowiem nie tylko automatyczn  zmian  
kodu j zykowego lecz zarazem wykwintnym rodkiem stylistycznym, 
narz dziem wyra aj cym g bok  znajomo  retoryki i silne poczucie 
literackiej warto ci (por. GRABOWICZ 1980, 1992: 219 i nast.; BROGI 

BERCOFF 1996a). 
W czenie tych pisarzy i ich dzie  polskich do ukrai skiego 

kanonu literackiego i kulturowego jest oczywiste i ogólnie uznane 
przez krytyk . Istnieje jednak na tzw. pograniczu polsko-ruskim i 
inne zjawisko kulturalne, literackie i j zykowe, mianowicie pisarze 
polscy z pochodzenia ruskiego, pisz cy po polsku i po acinie, inte-
growani w polskim systemie spo eczno-kulturowym, którzy jedno-
cze nie w ró nych sposobach dali wyraz swojej wiadomo ci ruskiej. 
Mam na my li takich pisarzy jak Pawe  z Krosna i Stanis aw 
Orzechowski, a dla obszaru bia oruskiego Salomon Rysi ski. O tym, 
e pisarzy takich by o wielu i e odgrywali oni istotn  rol  kulturaln  

i literack  wiadczy m. i. repertorium biobibliograficzny WAGILE-
WICZA (1843/1996), które do dzi  nie utraci o swojej aktualno ci 
(por. te  GRABOWICZ 1980). W ukrai skich (i bia oruskich) bada-
niach i syntezach kultury literackiej obowi zuje cz sto, jak si  znaje, 
sk onno  do w czania do jej kanonu nie tylko obcoj zycznej poezji 
i prozy napisanej na terenach ruskich (np. dzie  Symeona Po ockiego 
i Stefana Jaworskiego napisanych przed wyjazdem do Rosji) i nie 
tylko spadku redniowiecznej Rusi kijowskiej, ale równie  dzie  
napisanych przez tych Rusinów mieszkaj cych w Rzeczpospolitej, 
pisz cych dla odbiorców polskich, w j zyku polskim i aci skim, i 
pos uguj cych si  technikami literackimi i artystycznymi ci le zwi -
zanymi z renesansow  i barokow  tradycj  polsk  i zachodnio-
europejsk .  

W opisanych przypadkach mamy do czynienia, rzecz jasna, ze 
zjawiskami podobnymi do siebie, ale nie pokrywaj cymi si  pod 
wszystkimi wzgl dami. Postaram si  opisa  krótko niektóre cechy 
tych zjawisk kulturalnych. W przypadku pisarzy takich jak Orze-
chowski i Rysi ski poczucie przynale no ci do ziem ruskich 
ogranicza si , jak wiadomo, do epitetów „gente ruthenus” czy 
„Leucorussus” (por. CHYNCZEWSKA-HENNEL 1998). Nie ulega 
w tpliwo ci, e tak dla nich jak i dla Paw a z Krosna znaczn  rol  
odgrywa a przynale no  do wspólnoty ewangelickiej i ogólnej 
kultury szlacheckiej epoki renesansu: nad „ci ar w a ciwy” swej 
ruskiej to samo ci przedk adali lojalno  wobec Rzeczpospolitej i 
króla. Trudno odpowiedzie  w obecnej chwili, jak wysoka mo e by  
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stopa „ukrai sko ci” (czy „rusko ci”) tych zjawisk kulturalnych i 
literackich. Wydaje mi si  jednak, e nie powinni my ich wy czy  z 
ukrai sko-bia oruskiego „horyzontu kulturalnego”. Trudniejsza, zdaje 
si , jest sprawa w czenia polskich dzie  ruskich pisarzy wielo-
j zykowych (o których mówiono wy ej) do kanonu polskiego: 
Baranowicz zosta  w czony do kanonu w antologii polskiej poezji 
barokowej (VINCENZ 1989: 20-21, 44-45, 157, 281, 424), ale inni 
badacze sk anjaj  si  do w czenia tego pisarza tylko do kanonu 
ukrai skiego (GRABOWICZ 1980; CHYNCZEWSKA-HENNEL 1997). 
Moim zdaniem, w znacznej mierze rozwi zanie tego z o onego 
zagadnienia zale y równie  od perspektywy badawczej i od wyboru 
„znaków”, które badacz bierze pod uwag : inne wyniki uzyska si  
analizuj c kwesti  z punktu widzenia rozwoju kultury renesansowej 
polskiej, ruskiej albo ogólnoeuropejskiej, jeszcze inne skupiaj c si  
na ró nych cechach i aspektach ycia danego twórcy, np. na jego 
dzia alno ci politycznej i literackiej, sferze religijnej i spo ecznej, 
polemice wyznaniowej, albo te  bior c pod uwag  mentalno  i 
psychologi  zbiorow  (zob. np. FRICK 1994; JAKOVENKO 2002: 13-
147). Wydaje si  oczywiste, e w tej drugiej, „polsko-renesansowej” 
grupie wiadomo  ruska (ukrai ska i bia oruska) jest o wiele mniej 
znacz ca ni  w grupie pierwszej, obejmuj cej pisz cych po polsku 
Rusinów epoki pó nego renesansu i baroku. Jest to zjawisko 
niezale ne od tego, czy wiadomo  ta ujawnia si  pod postaci  
religii prawos awnej, w obyczajach i tradycji narodowej (folklor, 
przywi zanie do rodzimej przyrody, poczucie humoru, typ mental-
no ci itp.), w zakresie symboli kozackich, ich „odziedziczonych 
przywilejów” i organizacji prawno-spo ecznej, czy w jeszcze innym 
kszta cie. Trzeba pami ta , e wiadomo  narodowa w XVII wieku 
znacznie wzros a, natomiast w XVI wieku by a jeszcze do  p ynna. 
Znacz cym przyk adem trudno ci z ustaleniem jednoznacznego 
„statusu” ró nych zjawisk literackich i kulturalnych jest s ynny 
poemat „O ubrze” napisany przez M. Hussowskiego, z pochodzenia 
Bia orusina, tak jednak g boko zwi zanego z humanistycznym 
rodowiskiem Rzymu, e swój Carmen de statura… bisontis (Kraków 

1523) napisa  po acinie. Zwa ywszy na p ynno  poj  i trudno ci z 
ich zdefiniowaniem niezb dne wydaje mi si  odmienne, wielostronne 
i gi tkie ustosunkowanie si  do typowych przejawów zjawiska, które 
okre lamy ostatnio – mo e nie ca kiem trafnie, ale na razie nie 
wynaleziono lepszego terminu – jako „pogranicze” kulturowe czy 
j zykowe. 
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Uwa am wi c za konieczne nowe (przynajmniej cz ciowe) 
zakwestionowanie jednoznacznych schematów zbudowanych, z 
jednej strony, na przekonaniu o jednolito ci systemu literackiego 
pewnej wspólnoty narodowej i kulturalnej przed XVIII-XIX 
wiekiem, a z drugiej strony na zasadzie przypisywania pewnych 
autorów, dzie  i zjawisk kulturalnych do jednego i tylko jednego 
systemu. 

Przynale no  do kultury polskiej takich postaci jak Pawe  z 
Krosna, Salomon Rysi ski czy Stanis aw Orzechowski jest nieza-
przeczalna. ci le rzecz bior c, twórcy ci nigdy zwi zani z kultur  
ukrai sk  czy bia orusk  i z prawos awn  tradycj  religijn  nie byli, 
albo by  to zwi zek do  s aby: nie pisali po cerkiewno-s owia sku 
ani „rusk  mow ”, swe wykszta cenie zawdzi czali tradycji polsko-
aci skiej i modelom retoryki i poetyki zachodniej; sw  dzia alno  

umys ow , polemiczn  i polityczn  uprawiali w ramach ycia 
spo ecznego, historycznego i umys owego szlacheckiej Rzeczpos-
politej okresu renesansu i w szerokich ramach europejskiej „Res-
publica literarum”. Czy nale y zatem pomija  ich kresowe pochodze-
nie i wykluczy  ich z dziedzictwa literackiej kultury ukrai skiej i 
bia oruskiej, uznaj c, e przynale  wy cznie do kultury polskiej i 
zachodnioeuropejskiej? M drzejsze, moim zdaniem, by oby podej-
cie, które przewiduje analiz  dziedzictwa literackiego i kulturowego 

tych postaci przede wszystkim w ich naturalnym „polu seman-
tycznym”, którym jest tradycja polska i polsko- aci ska, ale oprócz 
tego rozwa y  je tak e w „polu semantycznym” kultur s siednich. 
Podej cie pozwala na nowe spojrzenie na obiekt badania, co mo e 
prowadzi  do lepszego zrozumienia tych autorów, ich rodowiska, 
ca ego obszaru regionalnego z jego skomplikowanymi warstwami 
kulturalnymi i umys owymi. Je li zastanowi  si  nad licznymi 
miejscami spornymi w yciorysie i dzia alno ci Orzechowskiego, nad 
zmienno ci  jego pozycji ideologicznych, nad ewolucj  jego 
stanowiska na ró nych etapach ycia umys owego, religijnego i 
politycznego, b dziemy by  mo e zmuszeni przyzna , e g bsze 
spojrzenie na tradycj  ukrai sk , na religi  prawos awnej matki 
pisarza, na ustrój i obyczaje kresowe okazuje si  pomocne w 
wyja nieniu niektórych cech z o onej i nie zawsze uchwytnej 
osobowo ci tego twórcy. 
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3. – Ukraina jako cz  wielowarstwowego systemu kulturowego. 

 
Problem staje si  szerszy i bardziej z o ony, je li wzi  pod 

uwag  fakt, e Ukrai cy, tacy jak Orzechowski, M. Smotrycki 
(Mjalet Smatrycki), S. Kossów (S. Kosa ) i innych (w nawiasach 
ortografia bia oruska) zaliczani bywaj  tak e do literatury bia o-
ruskiej, tak samo jak twórcy „rdzennego” bia oruskiego pochodzenia, 
np. Rysi ski, Skaryna czy Symeon Po ocki. W dzie ach traktuj cych 
o literaturze renesansu i baroku w krajach dawnej Rzeczpospolitej i 
Wielkiego Ksi stwa Litewskiego coraz cz ciej spotykamy wi c 
sytuacj , w której twórcy przypisywani zwykle do jednego tylko, 
obszaru literackiego i j zykowego, polskiego i/lub ukrai skiego, 
pojawiaj  si  równie  w innym kontek cie kulturowym. Najbardziej 
uderzaj cym przyk adem jest w a nie nasz Stanis aw Orzechowski, 
wyst puj cy tak e jako Stanislaus Orechovius, Stanislav Ori-
chovs’kyj a nawet Stanislaus Ažacho ski. Tak dzieje si  w pi knej – 
chocia  dyskusyjnej – syntezie kultury literackiej i umys owej w 
Wielkim Ksi stwie Litewskim, napisanej niedawno pzrez m odego 
badacza bia oruskiego, Ivana Saver ank  i nosz cej fascynuj cy tytu  
Aurea Mediocritas. Knižna-pis’movaja kul’tura Belarusi. Adradženne 
i rannjae baroka (Minsk 1998). Wspomnia am tu o Orzechowskim, 
gdy  jest to emblematyczny przyk ad poliwalencji zjawisk 
kulturalnych pochodz cych z tej cz ci Europy rodkowo-
wschodniej. Ca a ksi ka analizuje ró ne aspekty kulturalne tego 
obszaru geopolitycznego (literatura drukowana i tradycja r ko-
pi mienna, ustrój spo eczny i polityczny, religia i t umaczenia Biblii 
itd.) i nie bez powodu w cza w jego przestrze  kulturaln  dzie a i 
twórców, których mamy zwyczaj przypisywa  do ró nych kultur 
narodowych, albo do ogólnej ponadnarodowej kultury i literatury 
aci sko-europejskiej z jednej strony, a cerkiewno-s owia skiej z 

drugiej. Bia oruski badacz zaczyna swój przegl d od Renesansu i 
skupia sw  uwag  na epoce renesansowej i barokowej. W cza 
jednak do zakresu swych bada  tak e dzie a takie jak Aleksandreis, 
Izmaragd, Wojna ydowska J. Flawiusza, Tajna Tajnych i wiele 
innych traktatów i pamfletów nale cych do redniowiecznej kultury 
cerkiewno-s owia skiej, i to nie tylko do jej ruskiej odmiany lecz do 
ca ej tradycji bizantyjsko-s owia skiej, ale na terenach ruskich 
kr cych do XVIII wieku w ród ró nych warstw spo eczno-
kulturalnych w r kopisach. 

Warto podkre li , e uwa am za b dne uj cie Saver anki, który 
postrzega te zjawiska jako narz dzie rozpowszechniania si  w 
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szesnasto- i siedemnastowiecznej kulturze Wielkiego Ksi stwa Li-
tewskiego dziedzictwa antycznego, oceniaj c je jako zjawisko 
renesansowego „odkrycia antyku” (s. 27). Moim zdaniem w kwestii 
tej nale y przychyli  si  do uj cia proponowanego przez D.M. 
Bulanina (BULANIN 1991; zob. tak e PICCHIO 1973; 1980-81; 1983; 
GRACIOTTI 1988), który wykaza , e wp yw dziedzictwa antycznego 
na kultur  cerkiewno-s owia sk  ograniczy  si  do nielicznych i 
niesystematycznych fragmentów, które przed XVII wiekiem nie 
wywar y adnego znacz cego i twórczego wp ywu na ca o ciow  
struktur  literackiej cywilizacji cerkiewno-s owia skiej. Nie 
uwa aj c za celowe stawianie pytania o ewentualne istnienie i sposób 
funkcjonowania renesansu w krajach wschodnios owia skich (por. 
np. LICHA EV 1969, 1973; GOLENIŠ EV-KUTUZOV 1963, 1978; 
GRACIOTTI 1988), uznaj  natomiast za usprawiedliwion  propozycj  
Saver anki, by odczytywa  kultur  Wielkiego Ksi stwa Litewskiego 
jako ca o  wielowarstwow  i polifunkcjonaln , z o on  ze 
sk adników pochodz cych z ró nych epok i przestrzeni, nale cych 
do odmiennych ca o ci, cho  o niejednoznacznej „wadze specy-
ficznej” i ró ni cych si  mi dzy sob  funkcjach. Taka perspektywa 
stanowi bodziec do nowego spojrzenia na skomplikowane stosunki 
kulturalne w Europie rodkowo-wschodniej. Sk ania ona do podj cia 
w rozwa aniach nad kultur  umys ow  Wielkiego Ksi stwa 
Litewskiego uzasadnionej i potrzebnej refleksji nie tylko nad 
zwi zanymi niew tpliwie z tym obszarem takimi twórcami renesansu 
i baroku jak Skaryna czy Symeon Po ocki, lecz tak e nad postaciami 
epoki wcze niejszej, nale cymi do innego obszaru kulturalnego, 
jakim jest najszerzej pojmowana kultura prawos awno-bizantyjsko-
s owia ska, z natury rzeczy pozbawiona bezpo rednich odniesie  do 
tradycji renesansowej i zachodniej. Mam tu na my li przypadek 
Grzegorza Camblaka, wychowanka tzw. „szko y Tyrnowskej”, 
b yskotliwego przedstawiciela najbardziej wyrafinowanej kultury 
retorycznej pochodzenia bizantyjskiego, dostosowanej do potrzeb 
prawos awnych mieszka ców Rzeczpospolitej, s ynnego kaznodziei, 
którego teksty cz sto przepisywano w rosyjskich r kopisach, cho  on 
sam zosta  przez ko ció  prawos awny pot piony. Z j zykowego, 
literackiego i wyznaniowego punktu widzenia Camblak nale y do 
kr gu kultury cerkiewno-s owia skiej, ale funkcjonalnie pozostaje 
ci le zwi zany ze spo ecze stwem ruskim (zob. NAUMOW 1996: 63-

91; THOMSON 1998). O cerkiewnym pot pieniu Camblaka 
zdecydowa y Metropolia Moskiewska i Patriarchat Konstantyno-
polski z powodu jego polityczno-cerkiewnej roli jako metropolity 
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zale nego pa stwowo i politycznie od Wielkiego Ksi cia Li-
tewskiego.  Wspó czesny badacz powinien patrzy  na niego jako na 
czo owego przedstawiciela rzeczywisto ci cywilizacyjnej rozwija-
j cej si  na ziemiach polsko-rusko-litewskich na styku wiata i 
kultury prawos awnej i zwi zanych z Europ  zachodni  (czy 
rodkowo-zachodni ) polityczno-ustrojowo-kulturalnych instytucji 

Rzeczpospolitej. 
Kwestie cywilizacyjne, kulturalne i literackie Wielkiego 

Ksi stwa Litewskiego sta y si  w ostatnich latach przedmiotem wielu 
publikacji w dziedzinach dotycz cych spraw religijno-wyznanio-
wych, zagadnie  wiadomo ci narodowej i ustroju spo eczno-
politycznego, teorii i zjawisk literatury i sztuki, historii j zyka itd. 
(NAUMOW 1996; GUDZJAK; ZOLTAN; K OCZOWSKI; DEL SOL - 

MASLOWSKI, DEL SOL - MASLOWSKI - NOWICKI; CHODYNIECKI; 
CHYNCZEWSKA - HENNEL 1998). Tendencja do podkre lania wielo-
warstwowo ci i powi za  interkulturalnych z jednej strony a 
bogactwa narodowych kultur literackich z drugiej widoczna jest tak e 
w pracach nowych krajów nies owia skich tego obszaru, np. w 
niektórych niedawnych publikacjach litewskich, omawiaj cych zaso-
by starodruków przechowywanych w bibliotekach w Wilnie. 
Starodruki te pochodz  z najlepszej tradycji drukarstwa ziem polsko-
litewskich i odznaczaj  si  mi dzy innymi pi knem techniki wydaw-
niczej (Index librorum latinorum; PATIEJ NIEN  1998). Opisane i 
katalogowane starodruki zosta y napisane, jak mo na oczekiwa , po 
polsku lub po acinie. Adresaci i autorzy licznych panegiryków i 
dedykacji nosz  polskie lub spolszczone nazwiska. Ryciny przedsta-
wiaj  zbiór emblematyki, poezji figuralnej, obrazów symbolicznych i 
mitologicznych typowy dla wszystkich barokowych ksi gozbiorów 
polskich, chorwackich, w gierskich czy zachodnioeuropejskich. Nie 
ulega w tpliwo ci, e takie presti owe wydania, adresowane do 
mi dzynarodowej publiczno ci, wyrastaj  z potrzeby wzmocnienia – 
tak wobec samych siebie jak i wobec innych – w asnej wiadomo ci 
kulturalno-historycznej i spo eczno-narodowej, podyktowane s , 
innymi s owy, potrzeb  „nacjonalistyczn ”, zwi zan  z pragnieniem 
samookre lenia si  nowych niezale nych pa stw  takich jak Litwa, 
Ukraina, Bia oru . Nie uwa am, e odbiorcy w Polsce (czy w innych 
krajach europejskich) powinni czu  si  zdziwieni czy obra eni t  
tendencj . Abstrahuj c bowiem od ich bezpo redniej funkcji 
narodowej, w szerszej perspektywie publikacje takie mog  (i powin-
ny) sta  si  okazj  do rozs dnego spojrzenia na tego typu zjawiska 
kulturowe z nowego, nietypowego punktu widzenia. Dzi ki zastoso-
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waniu nowych za o e  metodologicznych i nowej, wielostronnej 
perspektywy badawczej o polifunkcjonalnym charakterze zostan  by  
mo e odkryte nieoczekiwane i niezauwa one dot d cechy pomocne w 
ustaleniu specyfiki kulturalnej badanego obszaru7. 

Ju  od kilku lat zwracano uwag  na brak danych, materia ów i – 
co gorsza – odpowiednich przes anek metodologicznych do 
sporz dzenia dok adnej typologii pewnych gatunków literackich np. 
literatury panegirycznej i literatury kaznodziejskiej. Mimo i  istniej  
ju  rozprawy i nowe wydania tekstów ukazuj ce rozleg o  tej 
problematyki (PELC 1996; BUCHWALD-PELCOWA 1981, 1983, 1996; 
RADYSZEW KYJ 1996-97; ROTHE 1993; KREKOTEN’ 1999: 141-168; 
PYLYPIUK 1984; DELUGA 1993, 1998; dla teatru szkolnego por. 
LEWIN 1967, 1984, 1990), brak wyczerpuj cych studiów daje si  
odczu  przede wszystkim w zakresie rozpoznania specyfiki 
regionalnej i stosunków mi dzy ró nymi tradycjami i szko ami. Na 
pytanie czy (i czym) panegiryki czy kazania ukrai skie lub polsko-
litewskie ró ni  si  od paralelnych tekstów ma opolskich, 
wielkopolskich, pomorskich czy niemieckich albo w oskich b dziemy 
mogli da  odpowied  dopiero po przeprowadzeniu d ugotrwa ych 
szczegó owych bada , opracowaniu nowych wyda  krytycznych 
tekstów i wykonaniu odpowiednich analiz synchronicznych, porów-
nawczych i diachronicznych. Nasuwa si  na przyk ad pytanie czy rze-
czywi cie ziemie rusko-litewskie cechowa o specyficzne, niezwyk e 
nawet dla parametrów barokowych, upodobanie do niezmiernej 
ozdobno ci i d ugo ci panegiryków, które odnajdujemy na przyk ad 
w Stolpie cnoty Sylwestra Kossowa i w polsko- aci skich dzie ach 
Stefana Jaworskiego (ERDMANN 1999; RADYSZEW KIJ 1996-98; 
BROGI BERCOFF 1998a)8. Je li fakt ten zostanie potwierdzony, b dzie 
mo na zada  z kolei pytanie o ewentualny wp yw kwiecistej 
pó no redniowiecznej tradycji bizantyjsko-s owia skiej (wymieniony 
wcze niej emblematyczny przyk ad Grzegorza Camblaka) na 
pó niejsz  literatur  renesansowo-barokow  na obszarze rusko-
litewskim. Je li uznamy termin i poj cie „wp ywu” za zbyt w skie i 
niestosowne, mogliby my mówi  o ci g o ci tradycji na ziemiach 
ruskich, o intertekstualno ci cz cej zaskakuj cym sposobem 
dziedzictwo cerkiewno-s owia skie i „nowe” pr dy zachodnie spod 

                                                 
7
 Ciekawe perspektywy otwieraj  np. rozwa ania teoretyczne o „Dynamicznym 

polifunkcjonalizmie” EVENA-ZAHARA (zob. bibliografia). 
8
 Zaskakuj ca jest np. wiadomo , e 70% europejskich druków cerkiewnych 

w XVII w. zosta o wydanych w Rzeczypospolitej (DELUGA 2000: 169). 
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znaku „kwiecistego gustu”, inklinacji do „orientalnej ornamentyki”, 
„barokowej” specyfiki tego regionu (w najszerszym – i pierwotnym! 
– znaczeniu s owa barok jako „nieregularny”, „pe en przepychu”, 
„ornamentalny”). Na razie chodzi o pytania raczej teoretyczne, o 
hipotetycznym charakterze, ale warto chyba zastanowi  si  nad 
potrzeb  spojrzenia na te problemy z nowego, wie ego punktu 
widzenia. 

 
 

4. – Interkontekstualno  systemu kulturowego. 
 

Nie miejsce tu,  by rozwodzi  si  szczegó owo nad licznymi 
problemami zwi zanymi z kultur  literack  Rusi epoki baroku: 
genologia, typologia, odwieczne zagadnienia oryginalno ci i wp y-
wów obcych, swojsko ci i europejsko ci, splatania si  dziedzictwa 
bizantyjsko-s owia skiego i renesansowo-barokowego (w oskiego, 
czeskiego, niemeckiego oprócz – rzecz jasna – polskiego), perio-
dyzacji i „wewn trznego” oraz „zewn trznego” kanonu – te i inne 
zagadnienia wymagaj  jeszcze przeprowadzenia wielu bada  i analiz. 
Literatura siedemnastowiecznej Rusi (do pierwszej wierci XVIII 
wieku w cznie) jest wyj tkowo ciekawym polem bada  nie tylko 
je li chodzi o wyja nienie problemu interkulturalno ci i inter-
tekstualno ci polsko-rusko-europejskiej, ale tak e w zakresie 
esperymentów metodologicznych, które mo na by przenie  z 
po ytkiem tak e do analizy innych kultur literackich i ich zwi zków 
intertekstualnych (zob. np. EVEN-ZOHAR; SHEFFY 1990).  

Przedstawione wcze niej refleksje pozwalaj , moim zdaniem, na 
wyci gni cie dwóch wniosków: po pierwsze, p ynno  granic i 
ró norodno  s  cechy specyficzne literatury ukrai skiej i cz ci  jej 
wewn trznej struktury. St d rodzi si  trudno  przypisania licznych 
zjawisk literackich (poszczególnych dzie , pisarzy, zespo ów dzie , 
nurtów i tendencji stylistycznych, obrazowych, j zykowych itd.) do 
jednej tylko literackiej kultury ukrai skiej w znaczeniu „narodo-
wym”.  Fenomenologia ta wy oni a si  ju  z obserwacji kultury 
literackiej XVI-XVII wieku, ale dotyczy ona, przynajmniej cz cio-
wo, tak e epok pó niejszych (np. literatura w j zyku rosyjskim w 
XIX w.) (zob. SAUNDERS; GRABOWICZ 2002; JAKOVENKO 1994). To 
samo zjawisko obserwujemy w przypadku literatury polskiej i 
rosyjskiej: pewna cz  twórców nale y nie do jednej, ale do kilku 
przestrzeni literackich i kulturowych (np. ukrai skiej, bia oruskiej, 
litewskiej). W czania wielu nazwisk i dzie  do historii dwóch (czy 
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nawet wi kszej ilo ci) literatur narodowych – polskiej, ukrai skiej, 
bia oruskiej, litewskiej, rosyjskiej – nie nale y ocenia  jako 
„defraudacj ” jednej z nich na rzecz drugiej czy te  jako „walk  o 
posiadanie” skarbów umys owych i kulturalnych mi dzy ich 
potencjalnymi „w a cicielami”, cho  mo na zrozumie , jakie warunki 
spo eczne i historyczne sprawi y, e jeszcze do niedawna panowa o 
takie w a nie podej cie. W przysz o ci jednak powinni my si  stara  
stworzy  takie mi dzynarodowe i historyczno-spo eczne warunki dla 
pracy naukowej, by powrót do tych starych kategorii my lenia i 
oceny nie by  ju  potrzebny. 

W historii kultury zdarzaj  si  zjawiska, które z natury rzeczy s  
w asno ci  wielu narodów i w taki sposób powinny by  oceniane. Na 
tak skomplikowanym obszarze kulturowym jak Europa rodkowo-
wschodnia, z ziemiami ruskimi w cznie, okre lenie i opisanie prze-
strzeni kulturalnej na zasadzie tradycyjnego podej cia narodowego 
jest, moim zdaniem, nie tylko dopuszczalne ale i porzebne w odnie-
sieniu do wszystkich chronologicznych faz jej rozwoju. Z drugiej 
strony, w przypadku zjawisk takich jak kultura ruska czasów 
dawnych, tzn. z przed epoki romantycznej, z p ynno ci  jej granic 
j zykowych i narodowych i wielowarstwowo ci  jej kultury, obo-
wi zuje podej cie pozwalaj ce spojrze  na ró ne obszary z kilku 
perspektyw badawczych. Wynika st d, e te same zjawiska kulturalne 
i literackie mog  ods ania  bardzo odmienne funkcje w zale no ci od 
punktu widzenia przyj tego zarówno przez badacza jak i odbiorc  
danego tekstu.  

Opis i analiza dzie , autorów i szkó , zjawisk kulturowych i 
artystycznych, mitów i mentalno ci ludów yj cych na terenach 
polsko-litewskich (czy szerzej, na ziemiach rodkowowschodnich) 
powinny pozwoli  nam z jednej strony na wyodr bnienie systemów 
narodowych i regionalnych, w których wszystkie elementy zaz biaj  
si  i uzupe niaj , a z drugiej na wskazanie wi kszych ca o ci, w 
obr bie których rozwijaj  si  poszczególne systemy narodowe i 
regionalne. Mo na przewidzie , e w ten sposób odkryjemy zakresy 
przenikania wp ywów, strefy nak adaj cych si  na siebie funda-
mentalnych elementów kulturowych: powinny si  na nie sk ada  
dzie a, osobowo ci, idee i mity, które rozwija y si  paralelnie w 
ró nych kontekstach narodowych i regionalnych. Interpretacja tych 
„faktów kulturalnych” (dzie , osobowo ci, idei, mitów) prowadzi  
b dzie z kolei do definicji ró nych (analogicznych lub paralelnych) 
funkcji odgrywanych przez poszczególne „fakty” w danym kon-
tek cie. By osi gn  ten cel niezb dne jest jednak dysponowanie 
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ogromn  baz  dobrze udokumentowanych i precyzyjnych danych, 
której slawistyka w chwili obecnej niestety nie posiada.  Mimo to, 
tak e w systemie z o onym z ró nych kontekstów badanych z punktu 
widzenia ich wzajemnych zale no ci, który nazwa  mogliby my 
„interkontekstualnym” mo na znale  przestrze  dla polifunkcjo-
nalnych ocen ró nych zjawisk kulturowych. Ocen, które mog  
uwzgl dnia  punkty widzenia ró nego typu: narodowe i regionalne, 
ale tak e wielostronne, ponadnarodowe, synchroniczne i diachro-
niczne, typologiczne i „wp ywowe”. W takim interkontekstualnym 
systemie znalaz oby si  miejsce tak e dla ró nych propozycji 
periodyzacji (poszczególnych epok i zjawisk d ugotrwa ych), defi-
nicji „centrum” i „peryferii” kulturowej i innych konceptów termi-
nologicznych, których nie ma tu miejsca wylicza . 

Postaram si  wyja ni  te moje my li na kilku ograniczonych 
przyk adach, dotycz cych jednocze nie wielowarstwowo ci i poli-
funkcjonalno ci z jednej strony, a swoisto ci kultury ukrai skiej z 
drugiej. 

Stefan Jaworski opanowa  doskonale j zyk polski i aci ski, 
technik  pisania wierszy i prozy retorycznej, system my lenia logiki 
formalnej i filozofii arystotelesowskiej. Ze wzgl du na te cechy jego 
dzie a polskie i polsko- aci skie przypisa  mo na bez trudno ci do 
zespo u polskiej kultury barokowej: osobliwo ci j zykowe nie 
wykraczaj  poza normy ró nic regionalnych owych czasów, a 
warto  estetyczna jego utworów nie jest mniejsza ni  w przypadku 
wielkiej ilo ci „rdzennych” panegiryków polskich. Jednak w lite-
raturze polskiej twórczo  Jaworskiego odebrano jako zjawisko 
peryferyjne, lub nawet obce. Mia y na to wp yw ró ne czynniki 
zewn trzne i wewn trzne, m.in. bogactwo polskiej literatury, niech  
cz ci polskich badaczy do literatury kresowej, przywi zanie 
Jaworskiego do ideologii prawos awnej i fakt, e wi kszo  swych 
dzie  napisa  w Rosji, manifestowane przez pisarza poczucie 
przynale no ci do spo ecze stwa ukrai skiego i do „ko a” Mazepy 
(trzeba pami ta , e sposób wyra ania si  wiadomo ci narodowej 
by  inny ni  w epoce romantycznej i obecnej, opiera  si  bowiem na 
kryterium religjinym – prawos awia, kozackim – dawnych „przy-
wilejów”  i autonomii hetma skiej, i ci g o ci terytorialnej) (BROGI 

BERCOFF 1997; 1998a). Z tych powodów w siedemnastowiecznej 
Polsce a tak e w pracach pó niejszych krytyków literackich 
pisarstwo Jaworskiego uznano za zjawisko „peryferyjne”. To samo 
zauwa y  mo na w odniesieniu do innych pisarzy i dzia aczy 
ukrai skich, nawet takich jak azarz Baranowicz, który wi kszo  



Giovanna Brogi Bercoff 

 

344 

 

swych utworów napisa  po polsku, nigdy nie wyemigrowa  do Rosji i 
energicznie sprzeciwia  si  wp ywom politycznym Rosji na Ukrainie 
(CHYNCZEWSKA-HENNEL, 1997, uwa a, e Baranowicza trzeba 
uzna  za pisarza i dzia acza wy cznie ukrai skiego). Wspomniani 
wcze niej Orzechowski i Rysi ski zostali natomiast uznani (i 
s usznie) za zjawiska „centralne” w kulturze polskiej. Natomiast dla 
odbiorcy ukrai skiego w czenie ich do historii kultury ukrai skiej 
czy bia oruskiej jest zabiegiem nowym, przypadaj cym dopiero na 
wiek XX.  W wiadomo ci kultury literackiej i pa stowej Ukrainy 
XVII wieku Baranowicz i Jaworski uwa ani byli z pewno ci  za 
postacie centralne i tak traktuje ich te  wiadomo  literacka nowej, 
niezale nej Ukrainy, cho  w XIX i cz ciowo XX wieku zostali oni 
zepchni ci na peryferie kultury z racji niech ci do baroku, z 
powodów zwi zanych b d  z idea ami patriotycznymi b d  z 
rosyjsko-prawos awn  lub rosyjsko-radzieck  ideologi ; inny los 
przypad  Dymitrowi Tuptale, czczonemu jako wi ty i stanowi cemu 
niezmiennie ulubiony przedmiot bada  literackich. 

Nasuwa si  pytanie, jaka jest pozycja ruskich pisarzy i dzia aczy 
kultury epoki baroku w stosunku do rosyjskiej kultury literackiej. W 
Rosji Baranowicz traktowany by  jako zjawisko peryferyjne: nie 
przypadkiem jego zbiór kaza  Truby sloves propovednych nie 
doczeka  si  wydania w Moskwie, a nawet wydanie kijowskie 
rozchodzi o si  nie bez trudu i tylko dzi ki poparciu Symeona 
Po ockiego. Z kolei dzie a Po ockiego, Jaworskiego i Tupta y 
powsta e w okresie rosyjskim trzeba uzna  z punktu widzenia 
moskiewskiego za zjawisko centralne. Czy ze wzgl du na to, e 
zosta y napisane w j zyku „normatywnym” dla Rosji, w rosyjskim 
kontek cie i dla rosyjskich odbiorców, nale y je wy czy  z 
horyzontu literatury ukrai skiej? Wydaje mi si , e znaczna cz  
dzie  napisanych w Rosji jest na tyle silnie zwi zana z tym krajem i 
ze rodowiskiem moskiewskim i peterburgskim, e pojawiaj  si  
jasne cechy peryferyjno ci w stosunku do „centrum” kultury ukrai -
skiej. Warto jednak pami ta , e dzie a te zachowa y silny zwi zek 
genetyczny i intelektualny z rusk  „macierz ”, gdy  zrodzi y si  z 
pod o a Akademii Kijowskiej i bez niej nie mog yby ujrze  wiat a 
dziennego. Ciekawym przyk adem podobnego zjawiska przyna-
le no ci do dwóch zespo ów kulturalnych sa tak e intermedia i 
szkolne przedstawienia teatralne tworzone przez Ukrai ców w Rosji 
w po owie XVIII wieku, np. H. Konyjs’kiego (LEWIN 1967: 60-112). 

Sprawa jest jednak znacznie bardziej z o ona. W ród dzie  
napisanych w Rosji mo na wyodr bni  grup , która przejawia pewien 
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stopie  peryferyjno ci w stosunku do Ukrainy np. ci le zwi zane z 
okoliczno ciami historycznymi i panegirycznymi kazania, które 
powstawa y z my l  o dworze carskim i wspiera y imperialn  poli-
tyk : z Ukrain  zwi zane one by y z punktu widzenia ich pod o a 
kulturalnego, kompozycji retorycznej i obrazowej, w obiegu ruskim 
mia y jednak znaczenie do  ograniczone. S ynny pierwszy wielki 
wschodnios owia ski „traktat teologiczny” Kamen’ very  zrodzi  si  z 
ruchu umys owego i religijnego zwi zanego z kulturalnym synkre-
tyzmem polsko-ruskim, zw aszcza z Akademi  Mohyla sk . Autor 
wys a  dzie o do Kijowa w nadziei, e znajdzie si  tam wydawca 
ch tny do jego opublikowania, gdy  ani w Moskwie ani w Peters-
burgu nie doczeka o si  ono zezwolenia na druk przed mierci  cara 
Piotra I i samego autora.  Rozprawa ukaza a si  po raz pierwszy w 
Moskwie (w 1728 roku) po mierci cara, a wkrótce potem, w 1730 
roku, tak e w Kijowie.  Warto jednak pami ta , e bardzo d ugo czy-
tana ona by a (w drukach i w r kopisach) na poziomie ogólnoprawo-
s awnym, w przestrzeni wschodnios owia skiej kultury cerkiewnej, 
zajmuj c – je li chodzi o korelacj  centrum/peryferie – podobn  
pozycj  tak na Ukrainie jak i w Rosji. 

Istnieje jednak grupa dzie  napisanych w Rosji przez tych 
samych autorów, która funkcjonowa a tylko w ma ym kr gu, w 
obiegu prywatnym, ruskim, lub adresowana do rodowiska ruskiego. 
Do tej grupy mo na zaliczy  np. wspomniane wcze niej listy 
Symeona Po ockiego, Stefana Jaworskiego i innych mniej znanych 
literatów tego okresu, a tak e listy i Diariusz Dymitra Rostowskiego, 
epitafia Jaworskiego na mier  War ama Jasi skiego (Symbol i 
Emblemma, 1707) i tego  autora Elegi  do ksi ek. Nie przypadkowo 
dzie ka te zosta y napisane w ró nych, cz sto mieszanych j zykach 
(napisane po cerkiewno-s owia sku – i nie mog o by  inaczej ze 
wzgl du na gatunek i okoliczno ciowy charakter tych utworów – 
epitafia stanowi  ciekaw  prób  dostosowania sze ciowerszowej 
polskiej formy stroficznej do j zyka ko cielnego). Utwory te maj  
cz ciowo znaczn  warto  literack  i cho  napisane zosta y na 
obczy nie, bez wahania zaliczy abym je do „centrum” literatury 
ukrai skiej. Czy przypisa  je mo na równie  do „centrum” literatury 
rosyjskiej? Bez w tpienia, skoro  okoliczno ci ich powstania i ich 
autorzy zwi zani byli z politycznym, cerkiewnym i kulturalnym 
yciem Rosji. Nie da si  jednak ukry , e dzie a te reprezentuj  

odmienn , ró ni c  si  od oficjalnej, typologi  umys ow , 
objawiaj c  si  w ich funkcji i j zyku, we wspomnieniowych 
w tkach tematycznych, w nierozerwalnie zwi zanych z tradycj  
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rusk , polsko-rusk , zachodni  i klasyczn  rozwa aniach literackich i 
osobistych. Funkcjonowanie ró nych j zyków i rejestrów j zyko-
wych daje poj cie nie tylko o wymiarze ró nic osobowych mi dzy 
pisarzami, ale tak e o ró nicach mi dzy o rodkami kulturalnymi z 
których pochodzili i do których emigrowali. Nie jest przypadkiem, e 
znalaz szy si  w Rosji Stefan Jaworski przesta  pisa  polsko- aci skie 
wiersze (Elegia stanowi wyj tek, poza tym adresowana jest przede 
wszystkim do samego siebie, oraz do mnichów ukrai skich, którzy 
mieli otrzyma  ksi gozbiór Jaworskiego) (BROGI BERCOFF 1998a; 
2000). Panegiryki na cze  Piotra napisa  Stefan w formie kaza  (tzn. 
w starej formie „S owa pochwalnego”). Natomiast Symeon Po ocki i 
Karion Istomin pisali ozdobne wierszowane panegiryki na cze  
carów w j zyku rosyjsko-cerkiewno-s owia skim. Rozpowszechnie-
nie si  aciny w Rosji na (stosunkowo) szersz  skal  rozpocz o si , 
moim zdaniem, w a ciwie dopiero wraz z dzia alno ci  Teofana 
Prokopowicza, w drugim dziesi cioleciu XVIII wieku i mia o wtedy 
funkcj  i charakter zasadniczo odmienny ni  na Rusi (OKENFUSS 

1996; BROGI BERCOFF 2003). Dok adna analiza podobie stw i ró nic 
mi dzy tymi pisarzami i ich polskimi (lub zachodnimi) wzorami to 
zadanie na przysz o . Chocia  twórcy ci byli wykwitem tego samego 
renesansowo-barokowego modelu kulturalnego, urzeczywistniali te 
same regu y i zasady odmiennymi sposobami. 

Próba oddzielenia zjawisk „centralnych” i „peryferyjnych” w 
sferze „wysokiej” literatury cerkiewno-pa stwowej w Rosji i na 
Ukrainie wydaje si  zadaniem du o trudniejszym ni  rozdzielenie 
zjawisk „peryferyjnych” i „centralnych” w polskoj zycznej litera-
turze na Ukrainie i w Polsce. Jedno  religii, atwo , z jak  ruscy 
literaci adaptowali si  do nowego rodowiska i ogromny wp yw 
kultury ruskiej w Rosji sprawiaj , e znaczna cz  dorobku lite-
rackiego wielu autorów nale y do dwóch bliskich, a jednak oddziel-
nych zespo ów kulturalnych, czyli do literatury ukrai skiej (i bia o-
ruskiej) oraz do literatury rosyjskiej. Opisanie i u wiadomienie sobie 
ze strony badaczy odr bno ci kulturalnej i literackiej dwóch 
obszarów kulturalnych, jakimi s  Rosja i Ru , stanowi niezb dny 
krok wst pny do zrozumienia warto ci ka dego z nich, a jedno-
cze nie do okre lenia ich znaczenia w ca ym systemie wschodnio-
s owia skim i – w szerszej perspektywie – w ca o ci systemu 
kulturowego Europy rodkowo-wschodniej. Je li ustalimy najbardziej 
charakterystyczne cechy ka dego zespo u „centralnego” i jego 
„peryferii”, b dziemy w stanie wskaza  bardziej precyzyjnie funkcj  
ka dego sk adnika na ró nych obszarach w danym okresie, i 



Ru , Ukraina, Ruthenia 

 

347 

 

odcyfrowa  dzi ki temu liczne warstwy sk adaj ce si  na ca y system 
kultury poszczególnych regionów. Na ko cu pozwol  sobie przy-
toczy  jeszcze dwa przyk ady takich skomplikowanych stosunków 
mi dzy tradycj  rusk  i rosyjsk , przyk ady niezaprzeczalnego 
wp ywu jednej kultury na drug  a zarazem g bokiej ró nicy 
funkcjonalnej mi dzy oboma systemami kulturowymi. 

Pierwszy z tych przyk adów – „kanty” ko cielne – to zjawisko 
lu niej zwi zane z kultur  wysok , mimo i  o pozycji zajmowanej 
przez piew religijny w systemie kultury i religii decydowa  
oczywi cie wy szy kler. Ostatnie badania H. Rothego i jego szko y 
pokaza y, e kanty ewangelickiego pochodzenia przyj y si  w 
ukrainizowanej szacie j zykowej nie tylko na Rusi, ale i w Rosji. 
Ró nica polega na tym, e na Rusi funkcjonowa y one w cerkwiach 
na tym samym poziomie liturgicznym co w ko cio ach, tzn. wesz y 
do „centrum” systemu ko cielnego, natomiast w Rosji pozosta y na 
jego peryferiach: skatalogowane w porz dku alfabetycznym jako 
pie ni o charakterze wy cznie obyczajowym, pozako cielnym, 
spe nia y funkcj  podobna do funkcji „wierszy duchownych” piewa-
nych na ulicach przez lepców (ROTHE 2000; 2000a; STERN 2000, z 
tekstami i obszern  bibliografi ; WÖHLER 1999). 

Po rozwa aniach nad polimorfizmem j zykowym i odr bnymi 
sposobami organizowania i „u ytkowania” niektórych form ycia 
religijnego (kanty) pozwol  sobie zwróci  uwag  tak e na funkcjo-
nowanie metafor, emblematów, alegorii, tropów retorycznych i form 
poetycznych w dzie ach wymienionych wcze niej pisarzy, np. 
Symeona Po ockiego, Stefana Jaworskiego i innych Rusinów z jednej 
strony, a z drugiej pisarzy pochodzenia rosyjskiego, którzy pobierali 
nauki w Kijowie, ale nie uczyli si  w akademiach w Polsce lub w 
innych krajach. Nowe badania na ten temat dotycz ce dzie  Kariona 
Istomina sugeruj , e mechanizmy odbioru tego samego dziedzictwa 
– polskiej i zachodnio-europejskiej poetyki i retoryki – mog y dzia a  
w poszczególnych wypadkach w odmienny sposób, prowadz c do 
powstania u ró nych pisarzy dzie  pod pewnymi wzgl dami sobie 
bliskich, ale zarazem ró ni cych si  pod wieloma aspektami. Tropy i 
obrazowo , organizacja rytmiczna i stroficzna w wierszach panegi-
rycznych Kariona Istomina s  na przyk ad odmienne pod wzgl dem 
organizacji i funkcji od analogicznych figur w tekstach tradycji 
ukrai skiej i – przede wszystkim – europejskiej (COTTA RAMUSINO 

2002). 
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Potrzeba opisania literatury narodowej ka dej epoki, okre lenia 
jej cech zasadniczych, ustalenie jej g ównych nurtów tematycznych, 
dominuj cych idei, tendencji umys owych, chwytów retorycznych i 
pr dów stylistycznych jest oczywista i niezaprzeczalna. Ustalenie 
kanonu literackiego jest niezb dne, chocia  mo e on ulega  w 
ró nych okresach zmianom i wahaniom w zale no ci od sytuacji 
kulturowej i wiatopogl du odbiorców. Wydaje mi si  niepodwa-
alne, e ustalenie i opisanie potrzebnego zbiorowo ci narodowej 

„wewn trznego” kanonu pozostaje wci  jednym z podstawowych 
zada  bada  humanistycznych. Okre lenie zasadniczych cech 
narodowych i dialektycznego stosunku mi dzy tym, co uwa a si  za 
„w asne” a tym co odczuwa si  jako „obce” jest zabiegiem natu-
ralnym i potrzebnym ka dej kulturze. Tendencja ta by a szczególnie 
widoczna w latach dwudziestych XX w. kiedy po zako czeniu I 
Wojny wiatowej kultura europejska sta a si  wiadkiem ekspansji i 
pokazania si  „nowych” kultur literackich takich pa stw jak Polska, 
Czechy, S owacja, W gry, S owenia i inne kraje s owia skie i 
nies owia skie, odczuwaj cych konieczno  narodowego samo-
okre lenia. Na ogó  zwracano w tych przypadkach uwag  przede 
wszystkim na zjawiska nale ce do „centrum” kultury literackiej, 
szczególnie w j zyku narodowym: w Polsce po o ono nacisk na 
twórczo  w j zyku polskim (lekcewa c np. literatur  aci skoj zy-
czn ), z jednej strony podkre lano „polsko ” autorów pochodzenia 
kresowego, a z drugiej lekcewa ono lub pomijano zupe nie dzie a o 
charakterze ruskim, nawet je li zosta y one napisane po polsku. 
Podobne zjawiska mo na zauwa y  w literaturze czeskiej w 
odniesieniu do twórczo ci niemieckoj zycznej, a w literaturze s o-
wackiej w stosunku do utworów napisanych po acinie lub po 
w giersku. 

W przypadku literatury ukrai skiej mo na zrozumie  scepty-
cyzm, z jakim takie jej cechy jak pluralizm i wielowarstwowo  
zosta y potraktowane przez tych, którzy patrzyli na dziedzictwo 
umys owe swego narodu z punktu widzenia romantyczno-
odrodzeniowej i nowoczesnej tradycji narodowej czy wr cz „nacjo-
nalistycznej” (narodotwórczej i pa stwotwórczej). Ambiwalentny 
stosunek przedstawicieli wy szego kleru do kszta towania si  
to samo ci narodowej i ich lojalno  wobec struktur ko cielnych, z 
natury rzeczy ponadnarodowych, a po 1686 roku podporz dko-
wanych w adzom rosyjskim spowodowa o (i powoduje do dzisiaj) 
niech tne nastawienie do „nie-narodowego” od amu literatury XVII 
wieku i postaw  „wybiórcz ”, sk aniaj c  si  ku wyszukiwaniu 
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zjawisk „czysto narodowych” (lub w ten sposób odbieranych). 
Uwa am, e dok adniejsze opisanie warunków kulturalnych XVII 
wieku i g bsze zrozumienie typologii umys owej i funkcjonowania 
cech charakterystycznych dla mentalno ci i spo ecze stwa tej epoki 
(np. je li chodzi o ocen  „znaków” wiadomo ci narodowej), 
pozwol  na stopniowe ukszta towanie si  nowego, bardziej 
elastycznego i wywa onego spojrzenia na zró nicowane zjawiska 
kulturalne epoki baroku. Jednocze nie uwa am zarazem za jak 
najbardziej naturaln  potrzeb  ustalenia zasadniczych i specyficznych 
cech ka dej literatury narodowej, zw aszcza w przypadku literatury 
ukrai skiej, której godno , odr bno  i warto  przez bardzo d ugi 
czas nie by a uznawana. 

Nie oznacza to, e przestanie obowi zywa  konieczno  
jednoczesnego odnoszenia si  do ca ego zespo u zjawisk charakte-
ryzuj cych system kulturalny ka dej epoki w szerszym uj ciu prze-
strzennym. Np. siedemnastowieczna kultura nie wyczerpuje si  
bynajmniej w poj ciu „baroku”, wr cz przeciwnie, dopiero w 
szerszym zespole fenomenologii kulturalnej wy aniaj  si  ja niej jej 
cechy narodowe i regionalne z jednej strony, a zwi zki z europejsk  
tradycj  z drugiej. W intermediach, w poezji satyrycznej, w parodii, 
w „dumach” i w „kantach” religijnych, w gaw dzie historycznej, w 
t umaczeniach powie ci rycerskich i pseudo-historycznych, w 
„facecjach” i innych krótkich gatunkach narracyjnych, w t uma-
czonych i oryginalnych latopisach itd. przetrwa y tradycyjne (czasami 
wr cz folklorystyczne) gatunki narodowe, stare formy literackie i 
kulturalne wywodz ce si  ze redniowiecznej tradycji europejskiej, 
odpryski kultury renesansowej pochodzenia polskiego i euro-
pejskiego, rozpowszechnione w ca ej Europie formy poetyckie i 
teatralne, dostosowywane do potrzeb regionalnych i wzbogacane o 
narodow  tradycj  i folklor9. Nawet ko cielne oratorstwo, sztuka 
nawi zuj ca do antyku, podporz dkowana elaznym regu om retoryki 
i prawos awnej ideologii religijnej by a zarazem gatunkiem otwartym 
na ogromn  ilo  wariantów literatury anegdotycznej, przyk adów 
historycznych, przypowie ci i dowcipów zadziwiaj cych 
publiczno : twórcza i tematyczna inwencja kaznodziejów zdawa a 
si  niewyczerpana. 
                                                 

9
 Warto mie  w pami ci cenne rozprawy W.N.Pierietca na ten temat, a z 

wielkich syntez Histori  literatury ukrai skiej M.VOZNJAKA (1924/2001), cenn  ze 
wzgl du na rzadkie w rozprawach syntetycznych bogactwo ród owe i wielostronne 
uj cie, daj ce pe ny obraz ró norodnego i wielowarstwowego charakteru gatunko-
wego, j zykowo-stylistycznego i polifunkcjonalnego ukrai skiej kultury literackiej. 
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Trudno ci w oddzieleniu specyficznych cech literatury ukrai -
skiej od elementów ogólnowschodnios owia skich i zjawisk nale-

cych b d  wywodz cych si  z innych obszarów kulturalnych 
(polskiego i europejskiego) zobowi zuje, moim zdaniem, do podj cia 
nowych bada  na wietlaj cych jednocze nie wzajemne interferencje i 
wp ywy kulturalne oraz specyficzne cechy narodowe i regionalne. 
Analogiczne zjawiska pojawiaj ce si  w ró nych kontekstach 
kulturalnych maj  bowiem cz sto funkcje bardzo zró nicowane, 
nawet je li wyra ane s  w tym samym j zyku lub wywodz  si  z tego 
samego dziedzictwa kulturalnego np. ze studiów na tych samych 
uczelniach, jak to by o w przypadku Polaków i Rusinów w XVII 
wieku. W najbli szych latach nauka o literaturze i kulturze obszaru 
polsko-rusko-rosyjskiej i ca ej Europy rodkowo-wschodniej powinna 
zmierza , moim zdaniem, przede wszystkim do polifunkcjonalnego i 
polisystemowego (by pos u y  si  jeszcze raz terminologi  propo-
nowan  przez Evena-Zohara) zbadania tych zjawisk. 

 
 

5. – Spadek Rusi kijowskiej i problem ci g o ci kultury ukrai skiej. 

 
W jakim stopniu mo na odnie  przedstawione wcze niej uwagi 

równie  do redniowiecznej kultury i literatury wschodnios o-
wia skiej, zw aszcza z okresu kijowskiego, i jaka mog aby by  ich 
funkcja heurystyczna? 

Jednym z najgor cej dyskutowanych i dra liwych problemów 
ostatnich lat jest zagadnienie, czy nale y uzna  literatur  Rusi 
kijowskiej za pierwszy etap rozwoju literatury ukrai skiej. Nie przy-
padkiem niedawna synteza O. Pachlovskiej nosi tytu  Civiltà lette-
raria ucraina (Rzym 1996), podkre laj c, e opisem obj te zosta y 
nie tylko zjawiska czysto literackie i odpowiadaj ce wspó czesnemu 
znaczeniu poj cia „ukrai ski”: praca prezentuje w istocie ca y zespó  
kulturalnych stratyfikacji, które w ró nych epokach i w wyniku 
bod ców i tendencji przenikaj cych z ró nych kultur da y pocz tek 
wspó czesnemu zespo owi zjawisk okre lanemu jako „literacka 
kultura ukrai ska” (por. BROGI BERCOFF 1999; ROTHE 2000b: 24-31; 
GIRAUDO  2002: 159-163). 

Od czasów Maksymowicza i Antonowicza, jak wiadomo, 
g ównie za spraw  Hruszewskiego, badacze ukrai scy uznali 
w czenie epoki kijowskiej do g ównego korpusu historii i literatury 
ukrai skiej za podstawow  tez  swoich bada  (HRUSHEVS’KYJ 

1952/1984, 1987; SYSYN 1997; POPPE; POLO SKA-VASYLENKO: 2-
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15; GIRAUDO 1992; PELENSKI: 213-226). Natomiast filologowie i 
mediewi ci10 spoza Ukrainy cz sto podkre lali trudno ci w wy-
odr bnieniu w redniowiecznej literaturze wschodnios owia skiej 
cech narodowych nie tylko we wspó czesnym, dziewi tnasto- i 
dwudziestowiecznym sensie tego terminu, ale równie  w znaczeniu, 
jakie nadawano im w kulturze literackiej XVI i XVII wieku.  
Zjawiska j zykowe, formalne i ideologiczne literackiego systemu 
redniowiecznego analizuje si  zwykle jako „korpus” zasadniczo 

jednolity, oparty na wspólnych zasadach strukturalnych, definiowany 
zwykle jako „prawos awno-s owia ski” (PICCHIO 1958, 1973, 1975, 
1983; LIPATOW; i por. tak e FRANKLIN 2002, 2002a; ROTHE 2000b). 
Z tej wspólnej podstawy mia yby po XIV wieku wyrasta  indywi-
dualne kultury literackie i j zyki wschodnios owia skie: bia oruska, 
rosyjska i ukrai ska (podane tu w kolejno ci alfabetycznej). 

Zasadniczym punktem spornym jest fakt, e z punktu widzenia 
Hruszewskiego chodzi nie tylko o uznanie starej literatury kijowskiej 
za pierwsz  faz  wspó czesnej literatury ukrai skiej, ale zarazem o 
poddanie w w tpliwo  czy wr cz zanegowanie s uszno ci i zasad-
no ci uwa ania literatury Rusi kijowskiej za pierwszy etap rozwoju 
literatury rosyjskiej. Wokó  ciesz cych si  du ym rozg osem prac 
Hruszewskiego rozp ta a si  gwa towna, do dzi  trwaj ca polemika 
na temat dziedzictwa kijowskiego i wspólnych lub wy cznych „praw 
w asno ci” do tego dziedzictwa. 

W rzeczywisto ci w najnowszych studiach na ten temat poczy-
niono wiele przekonuj cych obserwacji podkre laj cych konieczno  
g bokiej rewizji wielu, uznanych wcze niej za ostateczne i niepod-
wa alne, schematów i periodyzacji (bibliografia tego problemu jest 
ju  bardzo szeroka, jedn  z najlepszych syntez jest PELENSKI 1998; 
zob. równie  VELYCHENKO 2000; POLO SKA-VASYLENKO; KEENAN 

1992). Jeden z aspektów problemu (wzbudzaj cy liczne animozje 
w ród badaczy) zwi zany jest – moim zdaniem – z faktem, e wiele 
tradycyjnych historii literatury redniowiecznej Rusi bierze pod 
uwag  tylko ograniczon , specyficzn  grup  tekstów o „wysokich”, 
elitarnych cechach, zwi zan  z instytucjami ko cielnymi, zw aszcza 
monastycznymi. Z natury rzeczy utwory te maj  charakter ponadna-
rodowy, odwo uj  si  do idei nale cych do spo eczno ci 
                                                 

10
 Ciekawe, chocia  dyskusyjne stanowisko co do odmienno ci punktu widze-

nia badacza w zale no ci od jego specjalizacji zajmuje N. JAKOVENKO (2002: 361): w 
jej mniemaniu, pisarze z samej natury ich zawodu, polegaj cego na przemienianiu 
rzeczywisto ci w symbole literackie, sk aniaj  si  ku romantycznemu, narodowemu 
modelowi odbioru literatury. 
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chrze cija skiej nie tylko wschodnios owia skiej czy prawos awno-
s owia skiej, ale w szerszej perspektywie do ca ej „oikumene” s o-
wia sko-bizantyjskiej. W procesie centralizacji Moskwa zaw aszczy-
a tradycj  kijowsk  w a nie w imi  tej j zykowej, religijnej i 

kulturalnej jedno ci: pocz tek narodowej i pa stwowej wiadomo ci 
w Rosji i w zwi zku z tym rewindykacja „praw dziedzicznych” do 
tradycji kijowskiej przypada w istocie na wiek XVI i, przede 
wszystkim XVII, a tak e na czasy pó niejsze (por. rozprawy 
PELENSKIEGO 1998, i dla porówniania z innym punktem widzenia: 
KEENAN 1992, 1994; FRANKLIN 2002). Nast pi o to w du ym stopniu 
w imi  owej prawos awno-s owia skiej jedno ci, która trwa a do 
XVII wieku (a nawet do osiemnastego, je li wzi  pod uwag  
Bu gari  i Serbi ). 

Z drugiej strony, w historyczno-kulturalnym zespole Rusi 
kijowskiej istnieje wiele sektorów, które zdradzaj  znacz ce cechy o 
charakterze regionalnym, zarówno pod wzgl dem struktury jak i 
wewn trznego rozwoju. Je li chodzi o pierwszy aspekt, wystarczy 
przypomnie  na przyk ad ro nice struktury spo eczno-ekonomicznej, 
kulturalnej, j zykowej i politycznej republiki Nowogrodu i ksi stwa 
Tweru, albo ró nice mi dzy ksi stwem Halickim, Wo y skim, 
Kijowskim, Czernichowskim i Smole skim (by wspomnie  tylko o 
najwa niejszych) (PLJUCHANOVA; BIRNBAUM; Novgorod…; VODOFF 

1989, 2003; CHYNCZEWSKA-HENNEL-JAKOWENKO 2000). Druga 
kwestia dotyczy w mniejszym stopniu elitarnej s owia skiej literatury 
ko cielnej, a wi kszym specyficznych cech tekstów prawnych, 
tradycji oralnej (byliny, dumy, gaw dy historycznej), historii 
instytucji, my li politycznej, dialektalnych aspektów j zyka 
(ZALIZNJAK 1996; SHEVELOV 1979; i por. tak e KEENAN 1992: 29-
31, dla jego ciekawych uwag o zagadnieniu stosunków Rusi z staro-
obrz dowcami). Jest oczywiste, e przeszeregowuj c zespó  anali-
zowanych zjawisk i perspektyw , z której si  go obserwuje, mo na 
doj  tak e do radykalnej zmiany w ocenie przedmiotu analizy, do 
odmiennego umiejscowienia go w obr bie szerszych struktur i w 
rezultacie tak e do zmiany przypisywanej mu nazwy. 

Pelenski dobrze ukazuje polityczno-instytucjonalne ró nice i 
odmienn  ewolucj  dynastyczn  i pa stwow  na obszarach suzdal-
sko-moskiewskich i halicko-wo y skich w okresie od XII do XV 
wieku (por. tak e POLO SKA-VASYLENKO). Badacz opisa  stopniowe 
zaw aszczanie ze strony Moskwy dziedzictwa kijowskiego, które 
stanowi o zarazem naturalny punkt wyj cia (z racji ci g o ci 
terytorialnej) i odniesienia dla ksi stwa (czy te  „królestwa”) Dani a i 
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Romana, a potem dla spo eczno ci ruskich w obr bie Wielkiego 
Ksi stwa Litewskiego (na temat por. tak e dyskusj  mi dzy: KEENAN 

1994; FRANKLIN 2002; KAPPELER 1994). Istnienie terytorialnej 
ci g o ci w kulturalnej i instytucjonalnej ewolucji obszarów ruskich 
sta o si  naturalnym punktem odniesienia dla wzrastaj cej wiado-
mo ci narodowej w procesie tworzenia si  ukrai skich i bia oruskich 
spo eczno ci „narodowych”, które w czasach wspó czesnych zyska y 
suwerenny status pa stwowy. Najwi kszym problemem jest zdecydo-
wanie czy ci g o  terytorialna  poci ga za sob  na ziemiach ruskich 
tak e ci g o  kultury oscyluj cej pomi dzy dwoma tak ró nymi od 
siebie – je li chodzi o j zyk, struktur , funkcj  spe nian  w 
spo ecze stwie itd. – biegunami, jak ko cielno-s owia ska literatura 
epoki kijowskiej i czasów ksi stwa halicko-wo y skiego, i zbli aj ca 
si  do modeli zachodnich kultura literacka  okresu litewsko-polskiego 
i hetma szczyzny (por. m.i. dzskusj  w RUDNYTSKY  - PRITSAK - 

RESHETAR 1963). 
Pomimo wyra nych ró nic spo eczno-politycznych i kultu-

ralnych (objawiaj cych si  tak e na poziomie ewolucji lingwistycznej 
i systemu literackiego) istnieje równie , moim zdaniem, wiele 
elementów wskazuj cych na istnienie ci g o ci mi dzy tradycj  Rusi 
kijowskiej i Rusi czasów litewsko-polskich i epok  hetma szczyzny. 
Ewolucja konceptu dynastycznego i terytorialnego w ruskich kroni-
kach zosta a zanalizowana i obficie udokumentowana przez Pelen-
skiego, tote  nie ma sensu opisywa  jej tu ponownie. Nowe studia 
historyczne o silnym ukierunkowaniu spo eczno-kulturalnym N. 
Jakovenki i T. Chynczewskiej Hennel opisa y, oprócz zmia  poli-
tycznych i instytucjonalnych równie  wiele aspektów pokrewnych 
mi dzy klas  szlacheck  na Rusi kijowskiej i szlacht  polsko-
litewsk , ukazuj c z o ono  etniczno-religijno-spo ecznych sto-
sunków w obr bie warstwy szlacheckiej: polonizacja rusi skiej 
szlachty, uwa ana przez wielu historyków za niemal ca kowit , by a 
prawdopodobnie procesem o wiele wolniejszym i zró nicowanym, a 
trwa o  tradycji i etniczno-religijnej wiadomo ci czynnikiem du o 
g bszym i silniejszym ni  zwyk o si  dot d s dzi . 

Jak wiadomo, nawi zanie do epoki wi tego W odzimierza i 
W odzimierza Monomacha jako do integruj cej cz ci „historycznej 
pami ci” Rusi mia o fundamentalne znaczenie dla prawos awnego 
odrodzenia okresu mohyla skiego (by wspomnie  cho by o polskiej 
przeróbce Pateryku kijowskiego dokonanej przez S. Kossowa w 1635 
roku i podj tej potem przez A. Kalnofojskiego), lecz przypadki 
legitymizacji historycznej opartej na odwo aniu do dziedzictwa 
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redniowiecznej Rusi by y powszechne ju  w XVI i na pocz tku 
XVII wieku w antykatolickich i antyuniackich dzie ach pole-
micznych. Z czasów pó niejszych przypomnijmy tak e ywoty 
wi tych . Baranowicza, o których ma o wiadomo, ale które z 

pewno ci  stanowi  przyk ad wskrzeszania ukrai skiej pami ci 
historycznej, czerpi cego w tym przypadku z tradycji prawos awnej 
pobo no ci. Analogicznych przyk adów mo na by przytoczy  jeszcze 
wiele (z najnowszych prac na ten temat zob. np. CHYNCZEWSKA-
HENNEL 2002: 51-53; TOLO KO 1994; JAKOVENKO 2002: 296-330). 

 
Inne przyk ady ci g o ci kultury znale  mo na wewn trz 

samego systemu literackiego np. w ewolucji pewnych gatunków 
literackich. Od czasów Rusi kijowskiej, poprzez okres „litewski” i 
barokowy, a  do drugiej po owy XVIII wieku nieprzerwanie 
rozwija a si  na przyk ad sztuka i praktyka kaznodziejstwa i egzegezy 
biblijnej. Zwyczaj komentowania wersetów biblijnych (zw aszcza z 
Ewangelii) i wyg aszania kaza , znany ju  od czasów Ilariona i 
Cyryla Turowskiego znalaz  wspania y wyraz w s ynnych S owach 
Grzegorza Camblaka i w czternasto- i pi tnastowiecznych „Ewange-
liach pouczaj cych”, zawieraj cych w sobie liczne elementy 
kaznodziejskie. Tradycj  kontynuowa y dzie a Cyryla Trankwilona 
Stawrowieckiego i jego rówie ników a potem wielka sztuka kazno-
dziejska epoki baroku i teologicznej my li Akademii Kijowskiej w 
XVII i XVIII wieku (KREKOTEN’ 2000: 141-186). Abstrahuj c od 
wieloj zyczno ci (ró ne warianty cerkiewnos owia skiego, „ruska 
mowa” czy pó ny „s owia sko-rosyjski”) i typologii zmieniaj cej si  
w zale no ci od dominacji wp ywów patrystycznych i bizantyjskich, 
staroruskich czy polskich, redniowiecznych, renesansowych i baro-
kowych, decyduj c  kwesti  wydaje mi si  funkcjonalna odmienno  
ukrai skiej tradycji w stosunku do tradycji suzdalsko-moskiewskiej, 
w której zwyczaj g oszenia kaza  (z ca ym zespo em cech literackich, 
umys owych i spo eczno-funkcjonalnych) nie rozwin  si , i zosta  w 
pe ni w czony do rosyjskiej struktury literackiej i kulturalnej dopiero 
w drugiej po owie XVII wieku, podobnie jak wk ad uczonej tradycji 
Akademii Kijowskiej (od Symeona Po ockiego poczynaj c). 

Ci g o  kulturalna objawia si  zatem tak e poprzez obecno  
silnych elementów p ynno ci systemu literackiego, j zyka, norma-
tywno ci gatunku i semantycznego pluralizmu. Wi c równie  w 
obr bie gatunku, który z racji swojej funkcji spo eczno-kulturalnej i 
ci g o ci tradycji a tak e pochodzenia geograficznego tekstów i ich 
autorów ró nicuje znacz co kultur  literack  Rusi kijowskiej od Rusi 
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pó nocno-wschodniej, zauwa y  mo na charakterystyczne cechy 
ukrai skiej tradycji literackiej. Z jednej strony widzimy ci g o  
gatunku poprzez wiele epok, z drugiej nieokre lono  granic j zy-
kowych i kulturalnych i ró norodno  elementów konstytutywnych w 
ramach jednego tylko gatunku literackiego (czy raczej dwóch ci le 
zwi zanych ze sob  gatunków, dydaktycznej egzegezy i kazania, 
wraz z ich wariantami): ewolucja tradycji homiletycznej prowadzi od 
staros owia skich dzie  Ilariona i Cyryla Turowskiego, poprzez 
rozwój „kwiecistego” j zyka s owia skiego w utworach Grzegorza 
Camblaka, do „ruskiej mowy” Ewangelii pouczaj cych i Radzi-
wi owskiego, do s owia sko-ko cielnego j zyka ruskiego wydania 
Baranowicza i rosyjskiego Jaworskiego, a pami ta  te  trzeba o 
niew tpliwej ukrai skiej obecno ci „kaza ” D.Tupta y wyg aszanych 
w Baturynie i w Kijowie i o kazaniu Jaworskiego z okazji lubu 
siostrze ca Mazepy, p.t. Vinograd Christov. 

Z drugiej strony, trzeba te  pami ta , e wiele z wymienionych 
tu dzie  (np. utwory Ilariona i Grzegorza Camblaka) stanowi  cz  
tradycji wykraczaj cej poza ziemie uwa ane dzisiaj za terytorium 
Ukrainy i Bia orusi. Nale  one tak e do szerszego zespo u kultu-
ralnego s owia sko-prawos awnej literatury (od Rusi po Bu gari , 
Serbi  i Rumuni ) i s  ci le zwi zane z bizantyjsko-s owia sk  
tradycj  bior c  swe korzenie z literatury patrystycznej.  O ile wi c 
funkcjonalnie i terytorialnie homiletyk  uwa a  mo na za trwa  i 
specyficzn  cech  kultury Rusi kijowskiej od pocz tków jej istnienia 
do XVII wieku, nie mo na zapomina , e S owo Ilariona i Pouczenia 
Cyryla Turowskiego (a tak e tego  autora Modlitwy) kr y y w wielu 
r kopisach zarówno w Rosji jak i w Serbii. Wy czenie ich z 
rosyjskiej tradycji literackiej jest nie do pomy lenia, gdy  stanowi  
one cz  wspólnego dziedzictwa prawos awno-s owia skiego, które 
a  do XVIII wieku (a nawet w czasach pó niejszych i w naszej 
epoce) by o podstawowym punktem odniesienia dla to samo ci i 
samookre lenia Rosji najpierw jako wielkiego ksi stwa, a potem 
imperium. 

Je li uzna  koncept samookre lenia i pami ci historycznej za 
u yteczne narz dzia w ustaleniu to samo ci narodowej danego 
narodu i jego dziedzictwa literackiego, nale y przyj , e ten koncept 
dzia a na podobnej zasadzie zarówno w literaturze ukrai skiej jak i 
rosyjskiej. Dziedzictwo Rusi kijowskiej uznaje si  tradycyjnie za 
integraln  cz  samookre lenia rosyjskiej kultury literackiej. Do 
kwestii zasadno ci takiego uj cia powróc  za chwil . W tym miejscu 
musz  natomiast stwierdzi , e tym bardziej niezb dne wydaje si  
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w czenie starej literatury kijowskiej do opisu i analizy  literatury 
ukrai skiej. Sk ania do tego, oprócz ci g o ci terytorialnej i 
wymienione cechy literackie, tak e jej funkcja „pami ci historycznej” 
w kszta towaniu si  wiadomo ci narodowej, tote  uznanie jej za 
integraln  cz  historii literatury ukrai skiej wydaje mi si  
naturalnym posuni ciem, zw aszcza je li wzi  te  pod uwag , e 
literacka wieloj zyczno  i zdolno  do mniej lub bardziej 
radykalnych zmian „kodu genetycznego” (zw aszcza w odniesieniu 
do tradycji s owia sko-bizantyjskiej i aci sko-polskiej) sprawi a, e 
synteza ró nych tradycji (rodzaj „genetycznej kontaminacji”) by a a  
do XIX w. fundamentaln  cech  kultury ruskiej. 

Wydaje mi si  wi c, e tak jak w przypadku dzie  literatury 
okresu prze omu renesansu i baroku, tak te  i w stosunku do literatury 
redniowiecznej – mimo zasadniczej ró nicy kodu j zykowego i 

literackiego – celowe i u yteczne mog oby by  przypisanie ró nych 
dzie  wschodnios owia skiego zespo u literackiego nie do jednego, 
lecz do dwóch (a nawet kilku) systemów kulturalnych i literackich. 
Zale nie od punktu widzenia, z którego si  je analizuje, dane 
zjawiska i twórcy mog  by  uznani za cz  danej literatury 
„narodowej” b d  za cz  ponadnarodowej tradycji o rozmaitym 
zasi gu i charakterystykach. W poszczególnych przypadkach nale y 
rozwa y  odmienno  funkcji, odbioru i r kopi miennego lub wyda-
wniczego obiegu dzie , ich przeróbki, wp yw na dalszy rozwój 
kulturalno-literacki i spo eczny, ich znaczenie dla wzrostu wiado-
mo ci narodowej odbiorcy i inne czynniki. Tego rodzaju wielostronne 
i intertekstualne podej cie badawcze pomo e wyja ni  charakter i 
funkcj  regionaln , narodow  lub ponadnarodow  danych utworów, 
zwi zki z innymi systemami kulturalnymi, kontynuacj  pewnych 
tendencji i g bokich nurtów niezale nie od dominuj cych cech danej 
epoki. Pozwol  sobie przywo a  tu jeszcze raz sformu owan  
wcze niej tez  o predylekcji do „kwiecistej” i „obfitej” mowy, która 
wydaje si  g boko zakorzeniona na terenach ruskich od czasów 
Drugiego Wp ywu Po udniowos owia skiego (Grzegorz Camblak) do 
czasów pó nego baroku. Te same dzie a widziane z odmiennej 
perspektywy mog  wi c ods ania  ró ne funkcje i znaczenia, 
przyczyniaj c si  do lepszego poznania typowych i specyficznych 
oraz uniwersalnych i obcych elementów na danym obszarze. 

Natomiast zastosowanie w odniesieniu do tego pi miennictwa o 
charakterze nie zawsze czysto literackim u ywanej przeze mnie 
wcze niej  kategorii „centrum” i „peryferii” wydaje mi si  trudniejsze 
i bardziej problematyczne, cho  by  mo e uzasadnione w ograni-
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czonym stopniu: problem ten wymaga osobnego rozwa enia. Trzeba 
zdawa  sobie spraw  z trudno ci ze wskazaniem „centrum” w 
przypadku ko cielnej literatury s owia skiej i w odniesieniu do 
ró nych  wschodnios owia skich zespo ów kulturalnych: „centra” s  
liczne, nie atwo jednak przy obecnym stanie bada  okre li , jakie 
zjawiska by y dla nich centralne lub peryferyjne. Centralna jest bez 
w tpienia zasadniczo ko cielna i liturgiczna funkcja wi kszo ci dzie  
literatury wczesnos owia skiej (zob. np. MARTI; PICCHIO; ŽIVOV 

1995a; NAUMOW 1995), lecz ta w a nie cecha jest z natury rzeczy 
najmniej podatna na ró nice regionalne i narodowe, cho  trzeba 
zastrzec, e bardzo ma o jeszcze wiadomo o ewentualnych 
wariantach lokalnych takich jak np. obecno  wersyfikacji litur-
gicznej (lub jej brak) na obszarach wschodnios owia skich w 
porównianiu do terenów starobu garskich (STANCHEV 2002) czy te  
zró nicowanie tak zwanego „Drugiego Wp ywu Po udniowo-
wschodniego” w ró nych regionach. Problem „centrum” i „peryferii” 
w odniesieniu do s owia skiej literatury ko cielnej  i obszaru jej 
oddzia ywania jest wi c bardzo z o ony. 

Z drugiej strony, wielowarstwowo  i zmienno  kultury 
literackiej Rusi, potencjalna przynale no  jej elementów do ró nych 
struktur kulturalnych i literackich, ich ró norodno  j zykowa i 
artystyczna stanowi  – jak ju  powiedziano – jedn  z jej najbardziej 
charakterystycznych cech w ca ym okresie jej rozwoju. I to tak e jest 
czynnik ci g o ci a zarazem wielkiego bogactwa. Uwa am, e 
ograniczanie si  do badania tego co „typowe” i „rodzime” (por. np. 
wnikliwe uwagi GRABOWICZA 1992; JAKOVENKO 2002: 333-365), 
uporczywa tendencja do zg aszania praw wy cznej w asno ci do 
danego dziedzictwa literackiego i poszukiwanie sztucznych „staro-
ytno ci” jest postaw  b dn  czy wr cz szkodliw . Szczególnie 

pozbawione sensu wydaj  mi si  próby zaliczenia do starego 
dziedzictwa ró nych „Velesovych knig” i podobnych im dzie : trzeba 
niestety powiedzie , e badacze ukrai scy i rosyjscy z równym 
zapa em anga uj  si  w t  absurdaln  rywalizacj . Mimo i  
poszukiwanie starych, cz sto mitologicznych korzeni stanowi cz  
procesu kszta towania si  to samo ci narodowej ka dego narodu 
(poczynaj c od W och a ko cz c na nowych pa stwach narodowych 
z XIX i XX wieku) (BROGI BERCOFF 1999: 17-98, 256-280) trudno 
nie ywi  w tpliwo ci co do historycznej, filologicznej i kulturalnej 
u yteczno ci przypisywania cech „typowo ukrai skich” coraz 
starszym s owia skim zjawiskom j zykowym i literackim. 
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Szczególnym przypadkiem jest tu kwestia znakomitego S owa o 
wyprawie Igora. Nie miejsce tu, by powraca  do nieko cz cego si  
sporu o autentyczno  tego dzie a. Nawet je li uzna  je za utwór stary 
(co osobi cie uwa am za ma o prawdopodobne, por. ostatnio Keenan 
2000), wydaje mi si , e problem dotyczy bardziej jako ci tekstu i 
historii jego recepcji, niz zagadki jego autentyczno ci. Nie 
wyja niono bowiem jak dot d kwestii nietypowego charakteru dzie a, 
tak i  jego w czenie do kanonu literatury staroruskiej wynika raczej 
z jego wyj tkowego (i subiektywnego) znaczenia dla rosyjskiego i 
ukrai skiego samookre lenia narodowego, ni  na jego rzeczywistej 
reprezentatywno ci dla staroruskiej czy cerkiewno-s owia skiej 
tradycji literackiej i kulturalnej. W ka dym razie trudno mi podziela  
namaszczenie i entuzjazm, z jakimi patrzy si  na to dzie o, wynosz c 
pod niebiosa dyskusyjny owoc nieznanego rodowiska twórczego, o 
którym mo na wyg asza  najbardziej kontrowersyjne i sprzeczne 
tezy, rzadko oparte na czym  wi cej, ni  przypuszczeniach i 
fantastycznych spekulacjach. 

Pragn  podkre li , e nie znaczy to wcale, e nale y 
powstrzyma  si  od dalszych bada  nad S owem o wyprawie Igora. 
Wr cz przeciwnie. Specjali ci powinni szuka  nowych danych i 
interpretacji: by  mo e kiedy  uda si  znale  w a ciwy klucz do 
rozwi zania zagadki tego interesuj cego tekstu. Nie mog  jednak 
powstrzyma  si  od wyra enia zdumienia wobec emocjonalnej 
egzaltacji towarzysz cej tym badaniom. Emocjonalne podej cie i 
patriotyczny zapa  rzadko pozwalaj  na trze w  i obiektywn  ocen  
spornych kwestii. Wi e si  to mi dzy innymi z d ugotrwa  
emfatyzacj  znaczenia S owa o wyprawie Igora, jaka charakteryzo-
wa a ca y okres radziecki i odrodzi a si  z powodów „patriotycznych” 
w nauce ukrai skiej. Potrzebniejsze wydaj  mi si  inne postawy 
badawcze, d ce np. do lepszego poznania staroruskiego systemu 
literackiego, postawy, które nie tylko kontynuowa  b d  dobrze 
znane pr dy i metodologie heurystyczne, ale te  obejm  swym 
zasi giem zagadnienia mniej znane, doprowadz  do wydania niedo-
cenianych do tej pory tekstów, zastosowania nowych metodologii i 
spojrzenia na nowe i stare teksty z perspektywy innej ni  ta, która 
stosowana by a przez d ugi czas w XIX i XX wieku. Uwa am, e 
najwi ksze szanse na lepsze poznanie kultury staroruskiej wi  si  
przede wszystkim z wydaniem nowych tekstów i badaniem starych 
(zw aszcza t umaczenia), oraz z przyj ciem interdyscyplinarnego i 
funkcjonalnego podej cia naukowego do faktów literackich i 
kulturalnych: np. do poezji i tradycji liturgicznej i ko cielnej, do 
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mitów i postaci emblematycznych, do mentalno ci i symboliki 
w adzy i spo ecze stwa, do konfliktów czy wspó istnienia ró nych 
narodowo ci i wspó not religijnych, spo ecznych itd. Bezcelowe 
wydaje mi si  szukanie dwodów „przynale no ci” danego „tekstu” o 
charakterze „ponadnarodowym” lub „przednarodowym” do jednego 
tylko narodu czy obszaru. Wa niejsze od okre lania tego co jest 
„moje” lub „tylko moje” a co pozostaje „obce” powinno by , moim 
zdaniem, ustalenie, jak  funkcj  pe ni o dane zjawisko w synchro-
nicznym i diachronicznym sensie, z punktu widzenia regionalnego, 
narodowego, uniwersalnego i mi dzykulturowego. 

Nie mam jednak zamiaru skupia  si  tu nad S owem o wyprawie 
Igora, lecz zastanowi  si  nad niebezpiecze stwami „mistyfikacji” i 
bezkrytycznych postaw „nacjonalistycznych” w badaniach.  Mimo i  
tendencje do poszukiwania to samo ci narodowej w najdalszej 
przesz o ci maj  pewn  „pa stwotwórcz ” i „narodotwórcz ” 
funkcj , literackie mistyfikacje – rosyjskie, ukrai skie czy jakie-
kolwiek inne – ocenia  nale y bardzo krytycznie (GRABOWICZ 2001, 
2001a). Nie zapominajmy, ze w a nie Ukrai cy skar  si  (s usznie) 
na negatywne konsekwencje, jakie dla ich ycia politycznego i 
kulturalnego mia o „fa szywe” zaw aszczenie ich dziedzictwa 
kulturalnego ze strony Moskwy a potem imperialnej Rosji. 

Pomimo wielkiego znaczenia procesu odzyskiwania w asniej  
przesz o ci jako decyduj cego czynnika w opisie tradycji narodowej, 
pomimo rzeczywistej ci g o ci niektórych gatunków i odmian 
literackich, uznanie starokijowskiego dziedzictwa za cz  procesu 
kszta towania si  literatury ukrai skiej nie jest, podobnie zreszt  jak 
w przypadku literatury rosyjskiej, poci gni ciem atwym do 
akceptowania i do uzasadnienia. Nie jest atwo, jak ju  wspomniano, 
ustali  zasi g oddzia ywania wielu dzie  czy te  zaprzeczy  
zasadniczej jedno ci j zykowej, formalnej i ideologicznej charakte-
ryzuj cej do XIII-XIV wieku znaczn  cz  dziedzictwa wschodnio-
s owia skiego o charakterze ko cielnym. Pragn  podkre li , e moim 
zdaniem b dne jest przypisywania dzie om okresu starokijowskiego 
cech literatury „narodowej” w nowoczesnym znaczeniu tego terminu. 
Nawet w odniesieniu do produkcji literackiej XVI-XVII wieku 
bardzo trudno jest ustali  jej zarysy. Je li chodzi o okres kijowski, 
mo na rozpozna  przynale no  polityczn , religijn , terytorialn , 
niekiedy dynastyczn , obyczajow  dzie , lub przypisa  je do danego 
typu pami ci historycznej, nie mo na ich jednak podci ga  pod 
wspó czesny koncept literatury „narodowej”. Dominuj ca w 
historiach literatury ukrai skiej tendencja do w czania dziedzictwa 
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kijowskiego do ca o ciowego obrazu ukrai skiej kultury jest 
zabiegiem uprawnionym lecz stosunkowo nowym: odwo uje si  do 
akceptowanej obecnie kategorii geopolitycznej, j zykowej i etnicznej, 
która w XII-XIII wieku jeszcze nie istnia a, a i w XVII wieku mia a 
znaczenie zupe nie odmienne od dzisiejszego (por. np. PACHLOVSKA 

1998; ROTHE 2000b; GIRAUDO 2002). 
Z perspektywy, z której obserwuje si  dzi  rozwój ukrai skiej 

kultury literackiej, b d  z punktu widzenia pokole  romantycznych i 
postromantycznych, zabieg ten wydaje mi si  jednak dopuszczalny a 
by  mo e nawet konieczny, je li tylko pami ta si  za ka dym razem 
o terminologicznych i merytorycznych ró nicach analizowanych rze-
czywisto ci. Je li s awny w oski uczony S. Moscati tytu uje sw  
ostatni  ksi k  Historia W ochów od pradziejów do czasów Augusta 
(1999), jest oczywiste, e poj cie „W osi” u yte w tym kontek cie nie 
ma nic wspólnego ze znaczenim zwi zanym dzisiaj z w oskim 
„pa stwem-narodem”. Jest tak e oczywiste, e autor stosuje nowo-
czesne parametry oceny w stosunku do ró nych sektorów kultury i 
cywilizacji, które funkcjonuj  w sposób odmienny ni  j zyk i kultura. 
My l , e uwzgl dniaj c zasadnicz  ró nic  epoki, obszaru geogra-
ficznego i kultury, mo na wskaza  uzasadnion  paralel  mi dzy 
ksi k  Moscatiego (i innymi dzie ami prezentuj cymi analogiczn  
postaw  metodologiczn , które za d ugo by oby tu wymienia ) a 
problemem zdefiniowania redniowiecznej kultury kijowskiej i 
ukrai skiej kultury wspó czesnej. Pewne schematy stosowane dot d 
w analizach i ocenach b d  musia y ulec zatem g bokiej transfor-
macji, co obróci si  prawdopodobnie na korzy  zarówno bada  
ogólnych jak i regionalnych. 

 
 

6. – Zagadnienie terminologii. 

 
Nie ulega w tpliwo ci, e badacze zajmuj cy si  dziedzin  

wschodnios owia sk  (a tak e ba ka sk  i jej problemami), nieza-
le nie od swego pochodzenia i ukszta towania kulturalnego wci  
borykaj  si  z trudno ciami ze zdefiniowaniem i ocen  rednio-
wiecznej kultury literackiej i jej ci g o ci w kulturach wspó czesnych, 
nie wiedz c jak nazwa  t  kultur  i kontynuacje jej tradycji w 
nast pnych epokach. Cz sto natkn  si  mo na w tej kwestii na 
stanowiska diametralnie odmienne, zw aszcza gdy w gr  wchodzi 
problem okre lenia narodowej to samo ci i wielofunkcyjno  kultu-
ralnego i literackiego dziedzictwa. Nie mówi  tu o pozycjach 
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badawczych podyktowanych uprzedzeniami ideologicznymi czy 
politycznymi: nie miejsce tu, by je roztrz sa . Trzeba jednak 
pami ta , e niektóre trudno ci badawcze wynikaj  nie tylko z 
wspomnianych powy ej czynników obiektywnych, lecz tak e z 
kwestii czysto terminologicznych.  Je li chodzi o interesuj ce nas tu 
zagadnienie, to znaczy o Ru  i jej regiony, podstawowy problem 
wi e si  z nieadekwatno ci  u ywania wspó czesnego terminu 
„Ukraina” w odniesieniu do rzeczywisto ci redniowiecznej, która 
nie odpowiada wspó czesnemu znaczeniu tego poj cia. K opot w 
tym, e nie istnieje definicja alternatywna i pozostaje nam jedynie 
pami ta  o umowno ci u ywanej terminologii. Zespó  okre le  
zwi zanych z ziemiami ruskimi i Ukrain  jest jednak niew tpliwie 
jednym z najbardziej skomplikowanych przypadków w tym 
wzgl dzie. Nie ma tu czasu, by przypomnie  (znan  specjalistom) 
histori  nazw nadawanych Rusi i Ukrainie lecz niezale nie od 
przyj tej od nas perspektywy badawczej, ka dy historyczny termin 
okazuje si  z jakich  powodów  niezadowalaj cy. „Ru ” to z 
pewno ci  najbardziej odpowiednie okre lenie w wi kszo ci przy-
padków, w których mowa o ca ym obszarze wschodnios owia skim 
czasów przednowo ytnych. Termin „Rus’”, niezwykle u yteczny w 
j zyku polskim, ma jednak kilka zasadniczych wad: bardzo trudno 
przet umaczy  go na j zyki zachodnie, w których z powodu 
identyczno ci rdzenia zlewa si  ze s owem „Rosja”, zw aszcza w 
u yciu przymiotnikowym „russkij”, „Russian”, „russe”, “russisch”, 
„russo”, by zacytowa  tylko kilka najbardziej rozpowszechnionych 
j zyków. Ponadto przedmiotem za artych dyskusji pozostaje wci  
ustalenie, któr dy przebiega chronologiczna i terytorialna granica 
odró niaj ca „Ru -Ukrain ” od bardziej ogólnikowo pojmowanej 
„Rusi”, czy od ziem suzdalsko-moskiewskich (por. SOLOV’EV; 
POLO SKA-VASYLENKO). „Rosja” jest terminem pochodzenia 
bizantyjskiego, który sta  si  przyczyn  du ego zamieszania, gdy  
przez 3 stulecia u ywany by  przez Rusinów w odniesieniu do ich 
ziem, a potem sta  si  okre leniem pa stwa (a nast pnie imperium) 
rosyjskiego. „Ruthenia” to humanistyczny termin u ywany przez 
wiele stuleci przez ród a zachodnie, który móg by si  okaza  
doskona ym rozwi zaniem ze wzgl du na sw  aci sk  form , 
niestety nie tylko trudno go przet umaczy  na j zyki inne ni  w oski i 
francuski, ale wskutek znaczenia, jakie okre leniu „Ruthenish” 
nadano w Cesarstwie Austriackim po podziale dzielnicowym Polski, 
sta  si  on s owem historycznie nacechowanym, zwi zanym zna-
czeniowo z galicyjskimi ruchami narodowymi i politycznymi w XIX 
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i w XX wieku. Okre lenie „Ukraina” jest precyzyjne, ale dopiero od 
XV wieku pocz wszy: mimo i  s owo to pojawia si  ju  w kronikach 
trzynastowiecznych, jego etymologia i znaczenie sprawia y, e mia o 
ono sens nie tylko odmienny od dzisiejszego, ale tak e od znaczenia 
nadawanego mu w pierwszym okresie kszta towania si  wiadomo ci 
narodowej w XVI i XVII wieku. Przyk ady nieadekwatno ci 
istniej cych terminologii mo na by mno y , zw aszcza je li wzi  
pod uwag  formy przymiotnikowe w ró nych j zykach (por 
SOLOV’EV; SYSYN 1984: 169-171, 180-184; 1986: 406-410; 
GIRAUDO 1992, 2002; ROTHE 2000b; PACHLOVSKA 1998: 77-88). 

By o ju  kilka chwalebnych prób historycznego rozwi zania 
problemów terminologii dotycz cej redniowiecznej Rusi i zapropo-
nowania rozwi za  opartych m.in. na analogiach z poj ciami 
u ywanymi w dziedzinach redniowiecznych studiów historyczno-
j zykowo-literackich innych obszarów (np. francuskich i niemiec-
kich). W strefie niemieckoj zycznej proponowano na przyk ad roz-
ró nianie mi dzy „ostslavish” dla epoki kijowskiej i „ruthenish” dla 
czasów pó niejszych (MÜLLER, SCHRAMM, DE VINCENZ 1992). Inne, 
bardziej wyrafinowane pomys y zak adaj  u ycie form aci skich 
takich jak „Russia orientalis” i „Russia occidentalis”, które opisuj  
dwie rzeczywisto ci istniej ce w obr bie nadrz dnej ca o ci zwanej – 
równie  po acinie – „Russia” (GONNEAU, SORLIN, VODOFF 1997). 
Ta ostatnia opcja jest zapewne najszcz liwszym rozwi zaniem i 
zosta a przez autorów dobrze umotywowana, poza tym, ze wzgl du 
na aci sk  form  do  atwo adaptowa  j  do innych j zyków. Wci  
nie rozwi zuje jednak problemu przymiotników: oprócz j zyka 
polskiego, który rozró nia mi dzy „ruski” i „rosyjski” i rosyjskiego, 
który móg by u ywa  okre le  „ruskij/rus’skij” i „russkij” (w rzeczy-
wisto ci jednak rozró nienia tego si  nie u ywa, co powoduje 
dodatkowe zamieszanie), wszystkie inne j zyki nie dysponuj  
odpowiedni  derywacj  przymiotnikow . Próby wprowadzenia do 
j zyka angielskiego s owa „Rusian” w odró nieniu od „Russian” nie 
zosta y do tej pory uwie czone powodzeniem. Przymiotniki 
„Russian”, „russisch”, „russe”, „russo” i „russkij” u ywane s  w 
ró nych j zykach w odniesieniu do rozmaitych obszarów i 
konceptów, zwykle z powodu braku terminów alternatywnych, ale 
cz sto tak e bez brania pod uwag  specyfiki okresu czy obszaru, o 
których mowa i nawet wtedy, gdy mo na by znale  okre lenie 
alternatywne (np. „ruteno” po w osku albo „ruthène” po francusku), 
ale „nie ma zwyczaju” jego u ywania. Mog abym tu poda  wiele 
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innych przyk adów: ta terminologiczna obfito  cz sto prowadzi do 
dwuznaczno ci i nieporozumie , a czasem do powa nych b dów. 

Nie pragn  tu wysuwa  nowych propozycji. S dz , e 
najrozs dniejsz  rzecz  b dzie kontynuowanie dyskusji nad tematem, 
zarówno na poziomie narodowym jak i w kontek cie mi dzy-
narodowym, i przede wszystkim pos ugiwanie si  terminami z pe n  
wiadomo ci  ich umowno ci i znaczenia, w jakim u ywane s  w 

danym kontek cie. Stawienie czo a podwójnemu wymaganiu, by „nie 
pos ugiwa  si  neologizmami i nie wskrzesza  zapomnianych 
archaizmów” a zarazem „nie opisywa  dwóch rzeczywisto ci t  sam  
nazw ” (MÜLLER i in.: 5) wydaje si  trudne do zrealizowania. 
Propozycje zg oszone przez Müllera, Schramma, De Vincenza i  
Gonneau, Sorlina, Vodoffa odnosz  si  do wewn trznej dynamiki 
redniowiecznych obszarów wschodnios owia skich sprzed epoki, w 

której zaczynaj  si  stopniowo kszta towa  ró nice „narodowe”, nie 
rozwi zuj  jednak problemu ci g o ci mi dzy epok  przedno-
wo ytn , nowo ytn  i wspó czesn . 

W nowej sytuacji politycznej i kulturalnej, w której znajdujemy 
si  w tej chwili, nale y moim zdaniem skupi  si  nie tylko na 
pog bieniu i poszerzeniu zakresu potencjalnej terminologii, lecz 
równie  na lepszym wyodr bnieniu odpowiadaj cych im „ca ostek 
semantycznych” i na zró nicowaniu wynikaj cym z „sytuacji komu-
nikacyjnej” czyli ze stosunków cz cych nadawc  i odbiorc  komu-
nikatu, strefy jego oddzia ywania i zamierzonych celów. Je li 
zgodzimy si , e uzasadnione jest opisywanie zjawisk kulturalnych 
nale cych do ró nych zespo ów kulturalnych w zale no ci od 
spe nianych przez nie funkcji, b dziemy musieli dostosowywa  za 
ka dym razem u ycie definicji i terminów do specyficznego kon-
tekstu, którym si  zajmujemy. Terminy „Ru ” lub aci ski „Russia 
(orientalis/occidentalis)” mog  na przyk ad sprawdzi  si  znakomicie 
w przypadku pola bada , którym zajmuje si  znany periodyk „Russia 
mediaevalis” (nie przypadkiem to w a nie on da  impuls do ukazania 
si  wymienionych wcze niej artyku ów). Poj cia te s  zatem z 
pewno ci  przydatne, nie wystarczaj  jednak, by zanalizowa  te same 
zjawiska z innego punktu widzenia, zw aszcza z perspektywy 
stopniowego nak adania si  dzisiejszych kultur narodowych. Z 
drugiej strony, trudno te  trzyma  si  sztywno zg aszanego cz sto 
postulatu, by ogranicza  si  do „terminologii po wiadczonej przez 
ród a historyczne”: poj cia pojawiaj ce si  w ród ach odnosz  si  

niejednokrotnie do rzeczywisto ci odmiennej od dzisiejszej i nie 
zawsze sprawdzaj  si  ze wspó czesnej perspektywy historycznej. 
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Niestety, musimy pami ta , e ka da terminologia jest umowna i 
dlatego w ka dych okoliczno ciach nale y decydowa  si  na u ycie 
poj cia najbardziej chronologicznie i obszarowo pasuj cego do 
przedmiotu opisu i do przyj tej perspektywy badawczej. 

W wi kszym stopniu ni  prac specjalistów (którzy, jak si  
zak ada, dysponuj  dobr  orientacj  w przedmiocie swoich bada ) 
problem ten dotyczy wielkich syntez literackich i literatury 
popularnonaukowej przeznaczonej dla szerokiej rzeszy odbiorców. 
Nieuniknione uproszczenia i schematyzacje takich dzie  sprzyjaj  
uogólnieniom, a w rezultacie tak e niejasno ciom w prezentacji 
faktów i konceptów. Jest to niezwykle pal cy problem, zarówno w 
krajach Europy wschodniej jak i zachodniej, cho  z ró nych 
powodów: pa stwa Europy wschodniej stoj  wobec konieczno ci 
w czenia swej historii i kultury w nowy kontekst spo eczny i 
polityczny; Europa zachodnia powinna zdoby  si  na lepsz  
znajomo  wschodnich s siadów pami taj c o swych w asnych 
g bokich problemach ze wzrostem i ewolucj . 

 
 

7. - Uwagi ko cowe. 
 

wiadoma jestem fragmentarycznego i niepe nego charakteru 
moich rozwa a  na temat, który ju  od pó tora wieku zajmuje wielu 
wybitnych naukowców i intelektualistów. Ogromna ilo  publikacji 
podejmuj cych t  problematyk  wiadczy o dra liwo ci i zawi o ci 
tej kwestii. Nie mo na zaprzeczy , e pod wieloma wzgl dami 
stworzenie jednego narodu poci ga za sob  „rozpad” czy 
transformacj  innego (SZPORLUK 1997: 85-86, 92-93). Powinni my 
przyj  za o enie, e w dzisiejszej rzeczywisto ci nowe pa stwa 
narodowe zobowi zane s  do wybrania pewnej ilo ci mo liwych 
„cech narodowych” i stworzenia z nich zespo u „znaków istotnych”, 
okre laj cych ich odr bno  (WOLCZUK 2000: 671-673, z biblio-
grafi ). 

W przypadku redniowiecznej literatury ruskiej wi e si  to z 
konieczno ci  zrewidowania ze strony specjalistów schematów 
interpretacji rosyjskiego i ukrai skiego kanonu literackiego i stwo-
rzenia odr bnego uj cia strukturalnego i funkcjonalnego systemu 
rosyjskiego i ukrai skiego w perspektywie ich rozwoju histo-
rycznego. Dziedzictwo kulturowe, z którego wyrastaj  oba te 
systemy, jest w znacznej mierze wspólne i ujmowane by o dot d 
g ównie z punktu widzenia swej jednorodno ci ideologicznej i 
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j zykowej, poza tym z regu y (z rzadkimi wyj tkami) uznawano je za 
pocz tkow  faz  rozwoju wspó czesnej kultury rosyjskiej. To samo 
dziedzictwo wzbogaca si  o zupe nie nowe konotacje, je li bada si  je 
w kontek cie kultury ukrai skiej. Poszukiwanie „znaków istotnych” 
w asnej to samo ci narodowej w historycznym dziedzictwie rednio-
wiecza ze strony badaczy ukrai skich mo e wi c by  postrzegane 
jako transformacja czy wr cz „dekonstrukcja” historycznej pami ci 
rosyjskiej. Zadaniem bada  podejmowanych w przysz o ci powinno 
sta  si  poszukiwanie rodków heurystycznych i stuktur po-
znawczych, które pozwol  na ocen  danych zjawisk i zespo ów 
zjawisk w sposób funkcjonalny i interkontekstualny. 

My l , e bior c pod uwag  wymienione wy ej fakty, a 
tak e  innych o których trudno by oby pisa  w tym mjejscu – mo na 
udzieli  pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotycz ce historyczno-
kulturalnej ci g o ci mi dzy Rusi  kijowsk  i Ukrain . Mo na w 
istocie wskaza  – odwo uj c si  w du ym stopniu do odkry  krytyki 
ostatnich lat – wiele potencjalnych sektorów, w których ci g o  ta 
ujawnia si  zarówno na poziomie pami ci historycznej i odwo y-
wania si  do redniowiecznego dziedzictwa w epoce renesansu i 
baroku, jak i na poziomie ci g o ci terytorialnej i mentalnej, oraz na 
poziomie gatunków i stylów literackich. 

Najbardziej kontrowersyjn  kwesti  pozostaje nowe spojrzenie 
na ci g o  mi dzy kultur  Rusi kijowskiej i kultur  Rusi 
moskiewskiej i carskiej. Wydaje mi si , e obiektywne uj cie 
specyfiki regionalnej Rusi-Ukrainy i Rusi pó nocnowschodniej 
pozwoli oby na lepsze zrozumienie dialektycznego stosunku analogii 
i ró nic mi dzy tymi ca o ciami kulturowymi. Pozwol  sobie wyrazi  
tu opini , e w przypadku omawianego zagadnienia cz sto u y-
teczniejsze okaza oby si  raczej „dodanie” ni  „usuni cie” pewnego 
przedmiotu z pewnego pola bada ; du o stosowniejsze wydaje mi si  
w czanie pewnych dzie  lub zjawisk do kanonu literackiego i 
kulturowego ró nych krajów i narodów, ni  zabieg ich wykluczania z 
tego  kanonu. Musimy bowiem pami ta , e w niektórych obszarach 
i epokach kulturalnych wspó istniej  zjawiska trudne do jedno-
znacznego opisania i bezspornego zaliczenia do jednej tylko, 
dok adnie okre lonej wspólnoty kulturalnej, etnicznej, historycznej i 
pa stwowej. Uwa am za konieczne dostosowywanie zasad analizy i 
klasyfikacji do natury badanych materia ów, do ich cech funkcjonal-
nych, a tak e do „horyzontu oczekiwa ” odbiorcy i jego perspektywy 
ogl du. Przynale no  tych samych zjawisk do dwóch lub wi kszej 
ilo ci systemów kulturowych i rozpatrywanie ka dego z nich z 
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punktu widzenia ró nych „centrów” – co poci ga za sob  koniecz-
no  ka dorazowego ustalania pozycji centralnej lub peryferyjnej w 
danym uk adzie kulturowym – nie powinno by  postrzegane jako ich 
„upo ledzenie” lecz raczej jako ich „bogactwo”. 

Z naszych wcze niejszych rozwa a  wy ania si  jeszcze jeden 
wniosek: polimorfizm i ró norodno  stanowi  jedn  z najwa niej-
szych, a mo e nawet najwa niejsz  cech  kultury ziem ukrai skich (i 
bia oruskich) w jej rozmaitych wcieleniach. Zarazem w a nie 
„wrodzona sk onno  do roli po rednicz cej” (poj cie u yte przez: 
MURKO: 270-271) i polimorfizm by y g ówn  przeszkod  w 
traktowaniu kultury ukrai skiej jako odr bnego i ca o ciowego 
systemu kulturowego. Nie szukano jej cech specyficznych, koncen-
truj c si  g ównie na szukaniu analogii z kulturami s siednimi i 
wk adów w kultury obce. 

Bior c pod uwag  obecny stan bada  i sytuacj  mi dzy-
narodow , konieczne wydaje mi si  znalezienie metody i aparatu 
poj ciowego umo liwiaj cych taki opis literatur i kultur Europy 
rodkowowschodniej, który oddawa by sprawiedliwo  ich specyfice 

narodowej i pozwala by na odbudow  systemu „znaków istotnych” 
okre laj cych ich to samo . 

Z drugiej strony, studia nad literatur  i kultur  tych pa stw i 
narodów – jak równie  nasze wcze niejsze rozwa ania – wskazuj , e 
specyficzn  cech  ich to samo ci narodowej jest w a nie pluralizm i 
wielofunkcjonalno . To powoduje z kolei sytuacj , w której cechy 
specyficzne i ca e bogactwo literatury ukrai skiej ujawniaj  si  
wyra nie dopiero na tle kontaktów z s siednimi zespo ami kultu-
rowymi.  Uwa am wi c, e dopiero po ustaleniu cech tego polimor-
fizmu i opisaniu sposobu funkcjonowania znaków uniwersalnych w 
ró nych kontekstach (terytorialnym, narodowym, pa stwowym, 
spo ecznym, literackim, j zykowym, chronologicznym itd.) stanie si  
mo liwe obj cie spojrzeniem ca ego systemu kulturowego z jednej 
strony, i opisanie specyficznych cech tworz cych zespó  kultury i 
literatury narodowej na ró nych etapach rozwoju z drugiej. 

Pomimo przestarza ej terminologii i metodologii nie straci a 
chyba swej aktualno ci wypowied  M. Murki, który pod koniec XIX 
wieku uzna  literatur  i kultur  Ukrainy za „klasyczny przedmiot dla 
bada  komparatystycznych” (MURKO: 270). Przypomnijmy, e w 
podsumowaniu swej pracy o Szewczence i Mickiewiczu pisa  on o 
potrzebie oceny poezji obu tych poetów w kontek cie romantyzmu 
europejskiego. Potrzeba wspó istnienia narodowej i europejskiej 
„strefy tematycznej” w badaniach nad kultur  ukrai sk  (w tym 
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przypadku tak e polsk ) wydawa a si  badaczowi rzecz  oczywist . 
T  sam  opini  wyrazi  mo na i dzi , mimo kulturowej, politycznej i 
metodologicznej odmienno ci sytuacji, w której si  znajdujemy.  
Polifunkcjonalne, polisystemowe i interkontekstualne podej cie do 
kultury tzw. „pogranicza” Europy rodkowowschodniej kryje w sobie 
szerokie mo liwo ci nie tylko dla rozwoju nauki, ale te  dla rozwoju 
kultury i cywilizacji tego nies ychanie wa nego obszaru Nowej 
Europy. 
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Abstract 

 
 
Rus’, Ukraine, Ruthenia, Great Principality of Lithuania, Polish 
Commonwealth, Moscow, Russia, Central-Eastern Europe: about 
cultural stratification and multifunctionality.  

 
The mentioned names are but a part of the many definitions 

traditionally used to indicate the historical reality which we call now 
Ukraine, the “non-historical” nation that recently has acquired the status of 
an independent state. In this paper the author will try to describe some of the 
main aspects which correspond to the mentioned definitions, as they appear 
in their evolution towards the modern concept of Ukraine.  

The first part is devoted to some aspects of the characterising features 
and the canon of  Ukrainian literature. For many centuries the main 
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characteristic of this literature has been – in the author’s opinion – its 
linguistic pluralism and the frequent change of the “genetic code”. The use 
of Church Slavonic, Polish, Latin and rus’ka mova has brought to a wide 
range of literary works belonging to several genres. In some cases, mainly in 
polemic literature, the use of Polish or Latin was prompted by the 
Ukrainians’ (and Belorussians’) wish to affirm the own tradition among 
other peoples and to make their own culture known to the Polish and 
European milieus. In other cases multilingualism functioned not only as the 
written version of the use of various languages in everyday life, but also as a 
refined literary means for both panegyric exaltation and the expression of 
one’s own feelings and hopes or for elegiac poetry. Sixteenth and 
seventeenth century literature testifies on the one side to the main issues and 
peculiar ideas circulating in Ukrainian society, on the other to its openness to 
different influences coming from several cultures. Among the main 
problems of this literature is the belonging of certain authors or works to one 
literary canon or to another. Such personnalities as St. Orzechowski / 
Orichovs’kyj, S. Rysinski or Paul of Krosno (just to mention some of the 
most famous ones) are certainly writers fully integrated in the Polish and 
Western European literary system. However, in some respects they may also 
be considered as part of Ukrainian or Belorussian literature. Moreover, new 
Lithuanian books today make it clear that a huge amount of writers 
belonging to Polish literature may be considered also from the point of view 
of the evolution of Lithuanian literature and as part of the culture of the 
Great Principality of Lithuania. One should not forget either that in the 
Ruthenian lands there are phenomena which go far beyond the problem of 
authors who belong to different national literatures, but represent basically 
the same cultural and rhetoric system (the Classical and Humanistic tradition 
as in the case of the authors mentioned above). Actually, during the 
fourteenth-sixteenth century a flourishing Church-Slavonic tradition repre-
sented at the same time the continuity of the Orthodox tradition of Eastern 
Slavic peoples and their permanent ties with the whole of the Byzantine-
Slavic heritage. Though ideologically and linguistically opposed to the later 
Humanistic-Renaissance-Baroque tradition of Western origin, the works of 
Grigorij Camblak and his fellow-monks represent an important part of the 
total history of Ukrainian literature, since several factors of continuity (in 
genological, territorial and – possibly – stylistic aspects) may be detected 
between the Church-Slavonic Medieval tradition and the later Renaissance 
and Baroque culture. The same applies to the history of Belorussian and 
Lithuanian literatures, and to the whole of the cultural history of the Great 
Principality of Lithuania and of Central-Eastern Europe. 

Literary criticism and cultural studies today are confronted with a 
double challenge. They seem to be obliged to match the needs of the new 
independent countries, which on the one hand are defining a certain amount 
of distinctive features in an “official narrative” aimed at affirming the 
national identity, and on the other should preserve a broad net of 
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international connections among the many cultural expressions of Central-
Eastern Europe. In order to match these different needs, it is suitable to 
apply to the various phenomena of literary and cultural history of these 
countries a set of flexible methods which would allow to consider each fact 
or set of facts (works, authors, groups of authors, genres, ideas) from 
different points of view and in accordance with the different function that the 
phenomena may have in a certain time or context. Only in a multifunctional 
approach, that takes into account more than one context one may ensure a 
correct consideration of each fact or set of facts, each time in the appropriate 
context. A proper focus of the national literary history (be it Polish or 
Ukrainian, Belorussian or Lithuanian) or of the whole of the East-Central 
European context may be reached if the perspective from which phenomena 
are examined and the “horizon of expectations” of the readers are taken into 
account each time in the correct way.  

The issue of the “central” or “peripheral” position of the main authors 
of the period of Baroque illustrates how difficult it is to draw a line of 
separation between what may be considered as Polish, or Ukrainian and 
Ruthenian, or Russian. This applies mainly for such writers as Lazar 
Baranowicz, Stefan Jaworski and Dymytry Tuptalo. Their works were not 
only written in several languages, but in different countries and social and 
cultural milieus. These works responded to different demands and functions, 
although they originated from a definite cultural institution and followed a 
constant set of “rules of the game” – a set which was imported from Western 
tradition but was typical of Baroque Ukraine. Many of the author’s 
considerations  on this period my be applied up to a certain point also to the 
problems of Russian-Ukrainian literary relationships in the nineteenth 
century. 

In the second part the author askes herself whether a similar 
methodological and typological approach as discussed above may be useful 
also for the Medieval literary culture of Rus’ and for the complex issue of 
the continuity between Kiev and Ukrainian culture on one side, and between 
Kiev and Muscovite Russia on the other. In the author’s opinion there is no 
reason to exclude the Kievan literary and cultural tradition from a full 
account of Ukrainian literature: recent research has revealed the existence of 
a wide range of factors of continuity which fully legitimates a continuous 
account of Ukrainian literature from the eleventh century to the present day. 
All the more so since the historical memory of a territorial, ideological and 
cultural continuity in the Ruthenian lands reaches back to the times of the 
late Kievan principality and progressively contributed to the development of 
the consciousness of Ukrainian diversity from the neighboring peoples and 
cultures up to the modern “national” consciousness. 

The idea of continuity between the Kievan Medieval heritage and 
modern culture, however, is not unique of Ukraine’s self-consciousness. The 
claim for the Kievan heritage has contributed to and testifies to the growth of 
Russia’s state and national consciousness. Without dwelling further on the 
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time in which this phenomenon began (whether in the fifteenth-sixteenth, or 
in the seventeenth-eighteenth century, as different scholars have it), it is 
important to stress that the Kievan heritage has been considered as a part of 
the evolution of Russian culture and has been exploited for Russia’s imperial 
purposes. This makes the discussion harsh, and originates profound 
conflicts, which most of the time are unproductive, and not really scholarly. 
The author considers it useless and silly to try to give legitimacy to one’s 
own tradition by searching for more and more remote proofs of a supposedly  
antique, prechristian “Ukrainian” or “Russian” written culture in various 
“Veles books” or similar forgeries, or in texts of doubtful origin. It may be 
much more useful – the author maintains – to take into account the 
multifunctional significance of the same literary and cultural phenomena 
with regard to the perspective and the aim the scholar takes as his point of 
departure. Although the Medieval literary system is basically different from 
the post-Renaissance one, we should accept that the same phenomena or sets 
of phenomena may belong to different historical narratives and to two or 
more literary canons. The sermons of Ilarion or Kirill of Turov belong to a 
genre which shows a continuity of evolution from the Kievan times up to the 
eighteenth century in Ukraine, the difference of language and literary code 
notwithstanding. However, these authors, as many others of Medieval Rus’, 
belong as well to the historical memory of the Muscovite tradition. In a 
much clearer way they belong to the general Church Slavonic literature, thus 
including the Southern European Orthodox Slavdom (the Rumanian lands 
included) and – even more largely – the Slavic-Byzantine commonwealth. It 
will be the scholars’ duty to have these different levels of functioning clearly 
in mind when they come to grips with this complex and pluralistic reality, 
and to give the reader an honest account of their aims and of the facts they 
describe and interpret. 

Among the problems which greatly contribute to creating confusion 
and misunderstandings is the question of terminology. An incorrect use of 
generally accepted terms, which are often used in an imprecise or biased 
manner (be it out of ignorance, tradition or bad will) often conveys poor 
information to the non specialised readers and contributes to misunder-
standings and sometimes  to sterile disputes. Some interesting suggestions 
have been made in recent scholarship in order to introduce new terms or to 
give a precise semantic value to old names. Unfortunately no solution seems 
to be satisfactory for the whole range of phenomena, situations, historical 
contexts, literary characteristics and social functioning of the Ruthenian, 
Ukrainian, Belorussian or East-Central European areas. It is up to the 
erudition, the flexibility and the intellectual consciousness of each scholar to 
give precise indications on what he is writing about and on which function 
he attributes to each term he uses and to each phenomenon he describes or 
he deals with.  


