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1. –Uwagi wstĊpne.
Terminy wymienione w tytule odniesione zostaáy do historycznej i kulturalnej rzeczywistoĞci, którą nazywamy dzisiaj Ukrainą,
i która zyskaáa swój definitywny ksztaát wraz z powstaniem
niepodlegáego paĔstwa ukraiĔskiego w 1991 roku. MoĪna by dodaü
jeszcze inne propozycje zdefiniowania tej rzeczywistoĞci historycznej
i kulturowej: przypomnijmy np. pojĊcie “narodu nie-historycznego”
lub “niekompletnego” (RUDNYTSKY-PRITSAK-RESHETAR: 200-202,
225-230), czy teĪ niedawny termin “naród nieoczekiwany” (WILSON
2000), nie zapominajmy teĪ o klasycznej definicji “RuĞ-Ukraina”
Hruszewskiego i o pochodzącej z greki “Rosia minor”, a takĪe o
politycznie nacechowanych pojĊciach “Maáej Rosji” i “Rosji
Poáudniowowschodniej” uĪywanych w historiografii rosyjskiej i
radzieckiej (po czĊĞci jeszcze dzisiaj). RóĪnorodnoĞü istniejących
definicji odzwierciedla róĪnorodnoĞü sytuacji kulturalnych, politycznych, wyznaniowych i etnicznych, które leĪaáy u podstaw
ewolucji kultury ludów i ziem stanowiących dzisiaj narody i paĔstwa
leĪące w granicach tzw. Europy Ğrodkowowschodniej, do której
przynajmniej czĊĞciowo przynaleĪy takĪe Ukraina. RozmaitoĞü nazw
odzwierciedla równieĪ wątpliwoĞci i (w pewnych wypadkach)
zaĪenowanie uczonych i dziaáaczy narodowych, którzy podejmowali
próby okreĞlenia najwaĪniejszych cech ziem ruskich i zamieszkujących je narodów, ich historii i kultury.
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W moim szkicu pragnĊ zająü siĊ tylko niektórymi z elementów
owej rzeczywistoĞci historyczno-kulturalnej, która w ciągu wieków
doprowadziáa do powstania dzisiejszej Ukrainy, i które staáy siĊ
przedmiotem oĪywionej debaty. OmówiĊ najwaĪniejsze aspekty
refleksji krytycznej, która towarzyszyáa i towarzyszy procesom
historycznego i kulturowego ksztaátowania siĊ Ukrainy i rozwojowi
ĞwiadomoĞci narodowej, w szczególnoĞci zagadnienia takie jak:
1) zdefiniowanie kulturowego i literackiego kanonu charakteryzującego siĊ wieloĞcią wpáywów obcych i pluralizmem idei, kodów
lingwistycznych i norm poetyki i retoryki;
2) dialektyka miĊdzy dzisiejszą potrzebą umocnienia ĞwiadomoĞci narodowej, rzeczywistoĞcią kulturalną minionych epok a
koniecznoĞcią intertekstualnego spojrzenia na dziedzictwo kulturowe
jako czĊĞü caáej kultury europejskiej;
3) odmienne, niekiedy nawet sprzeczne sposoby, w jakie
spuĞciznĊ Ğredniowiecznej Rusi interpretują historycy i historycy
literatury, uĞwiadamiające trudnoĞci opisania i oceny faktów z odpowiedniej perspektywy, która oddawaáaby sprawiedliwoĞü róĪnym
spoáecznoĞciom czującym siĊ spadkobiercami tej samej kultury;
4) moĪliwoĞü stworzenia obiektywnej terminologii bĊdącej w
stanie opisaü precyzyjnie historyczną, kulturalną, jĊzykową i literacką
sytuacjĊ charakteryzującą siĊ od wielu wieków wielowarstwowoĞcią i
zmiennoĞcią a zarazem podatną na silne wpáywy asymilujące ze
strony sąsiednich rzeczywistoĞci kulturalnych.
Idealną sytuacją dla takiej pracy byáoby zachowanie caákowitej
neutralnoĞci, wykluczającej jakąkolwiek ingerencjĊ dyskursu polityczno-ideologicznego w badania naukowe. Jak jednak wiadomo,
MiĊdzynarodowe Kongresy Slawistyczne, jak i caáa slawistyka od
samego początku związane byáy nie tylko z kontekstem historycznym
i ogólnokulturowym, ale i politycznym. (IVANTYŠYNOVÁ 1998;
BROGI BERCOFF 2001; BERNARD 2003). TrzeĨwe spojrzenie na fakty,
uĞwiadomienie sobie problemów i otwarta dyskusja na temat
draĪliwych zagadnieĔ interkulturowych i stosunków miĊdzy róĪnymi
narodami i szkoáami slawistycznymi wydają mi siĊ szczególnie
waĪne w chwili obecnej, charakteryzującej siĊ miĊdzynarodowym
kryzysem kulturalnym, powoli tworzącym siĊ ukáadem poszerzonej
Europy i nowymi zadaniami, które stawia przed naukami slawistycznymi pokolenie odbiorców nie pamiĊtające uwarunkowaĔ okresu
„zimnej wojny” i wzrastające w odmiennej rzeczywistoĞci kulturowej. Co prawda zadania te, co warto podkreĞliü, są nowe tylko
czĊĞciowo. Pod wieloma wzglĊdami znajdujemy siĊ bowiem,
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zarówno w Europie wschodniej jak i zachodniej, w poáoĪeniu podobnym do sytuacji, która istniaáa po zakoĔczeniu I wojny Ğwiatowej.
Podobnie jak w tamtej epoce slawistyka powinna sprostaü zadaniom
znalezienia nowych interpretacji heurystycznych i rozszerzenia bazy
informacyjnej, nie bacząc na liczne rozbieĪnoĞci, przede wszystkim
w kwestiach dotyczących Rosji.
ZwaĪywszy na ogrom materiaáu związanego z tematem referatu i
na koniecznoĞü odwoáania siĊ do róĪnych metodologii, zaczniemy
nasze rozwaĪania od epoki renesansu i baroku. Ten okres historii
ziem ruskich wydaje siĊ mniej skomplikowany w interpretacji niĪ
kultura Ğredniowieczna, gdyĪ dostrzec juĪ moĪna wtedy pierwsze
wyraĨne oznaki ksztaátowania siĊ ĞwiadomoĞci narodowej i kulturalnej, stwarzającej przesáanki dlja potencjalnego uzyskania paĔstwowoĞci, co zbliĪaáo ją czĊĞciowo do wspóáczesnej koncepcji paĔstwa i
narodu. Poza tym wáaĞnie w tych czasach nastĊpuje pierwsza
integracja kultury ziem ruskich w ramach tradycji klasyczno-renesansowej, która staáa siĊ podstawą rozwoju caáej wspóáczesnej kultury
europejskiej. Zadamy sobie zatem pytanie, które cechy ukraiĔskiej
kultury w XVI i XVII wieku są kontynuacją wczeĞniejszej, Ğredniowiecznej i prehumanistycznej tradycji i jakimi metodami heurystycznymi opisaü moĪna jej wewnĊtrzną dynamikĊ i stosunki z
obcymi strefami kulturowymi.

2. – Problemy pluralizmu jĊzykowego i kanonu literackiego.
Sáynnym twórcom rosyjskim pochodzącym z Rusi – mam na
myĞli takie osobowoĞci jak Symeon Poáocki, Dymitr Tuptaáo, Stefan
Jaworski i inni – poĞwiĊcono sporo monografii i artykuáów
naukowych juĪ w XIX i na początku dwudziestego wieku; po
zakoĔczeniu epoki stalinowskiej1 w Rosji ukazaáo siĊ wiele nowych
cennych ksiąĪek na temat rozwoju baroku w tym kraju (PERETC,
EREMIN, GUDZJI, LICHAýEV, MOROZOV, PANýENKO, SAZONOVA,
SOFRONOVA, LIPATOW); waĪny i gáĊboki wkáad w wyjaĞnienie
1

Nie powinniĞmy jednak przeoczyü faktu, Īe nawet w czasach stalinowskich
istniaáa ciągáoĞü naukowa w dziedzinie studiów nad siedemnastowieczną literaturą w
Rosji (termin barok, byá wówczas, jak wiadomo, wyklĊty, co nie podwaĪa istoty
faktów). Szkoáa W. Pieretca np. znalazáa kontynuacjĊ w niektórych pracach Gudzja i
Eremina. Ciekawe materiaáy i interpretacje przyniosáa rozprawa A.M. DzierĪawina,
tylko czĊĞciowo opublikowana w czasopiĞmie 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
wniosáy badania uczonych polskich (àUĩNY, DĉBSKI, por. równieĪ
MATHAUSEROVÁ). Warto podkreĞliü, Īe powaĪna czĊĞü tego dorobku
naukowego skupiáa siĊ na pokazaniu samego istnienia baroku w Rosji
i na wyodrĊbnieniu jego cech specyficznych w stosunku do baroku
europejskiego i polskiego, lub teĪ na badaniu poĞredniczącej roli
kultury ruskiej i jej wpáywu na rozpowszechnianie siĊ nowego
sposobu myĞlenia i pisania w Rosji, na rozwój koĞcielno-paĔstwowej
kultury na dworach Aleksego Michaáowicza, Fedora i Piotra
Aleksejowiczów. Ze strony polskiej zwrócono uwagĊ na wpáywy
kultury polskiej, na „modelującą” rolĊ polskiej literatury, nauki i
systemu nauczania w kreowaniu podobnych instytucji na kresach i –
za ich poĞrednictwem – w Rosji. Rzadko zajmowano siĊ natomiast
barokową kulturą literacką Ukrainy i Biaáorusi w perspektywie
„narodowej”. Badali to zagadnienie gáównie badacze ukraiĔscy w
Ameryce oraz – gdy im na to pozwolono – na Ukrainie, ale na ogóá
literatura powstaáa na ziemiach ukraiĔskich w XVII wieku, zwáaszcza
w okresie panowania Mazepy (którego dwór miaá funkcje spoáeczne i
kulturalne podobne do funkcji dworu królewskiego)2, przez dáugi
czas spychana byáa na margines kulturowy i rzadko dochodziáo do
peánego uznania jej wartoĞci literackiej i spoáeczno-historycznej, choü
wielką iloĞü dokumentów i rozpraw poĞwiĊcono zagadnieniom unii
koĞcielnej, polemicznej literatury religjinej i sprawom cerkwi.
Nie chcĊ roztrząsaü w tym miejscu przyczyn tej sytuacji: zostaáy
one czĊĞciowo opisane w ostatnich latach w rozprawach niektórych z
najwybitniejszych badaczy ukraiĔskich. Najkrócej mówiąc, chodziáo
o przyczyny polityczne, ideologiczne, patriotyczne, czasami związane
po prostu z tradycją i pewnymi metodologiami. Sami UkraiĔcy czĊsto
nie wykazywali zainteresowania postaciami „wysokiego” baroku
ukraiĔskiego i rosyjskiego z powodu niskiej ĞwiadomoĞci narodowej
tych twórców. Zainteresowanie dziaáalnoĞcią stworzonej przez
pisarzy Akademii MohylaĔskiej na terenach ukraiĔskich (zanim
przeniosáa siĊ ona do Rosji) hamowaáa m.in. anatema rzucona na
MazepĊ, która uniemoĪliwiáa obiektywną ocenĊ kultury cerkiewnopolitycznej oraz literackiej związanej z tradycją ukraiĔską, a takĪe
carska cenzura (doĞü przypomnieü, Īe czĊĞü dzieá tak wybitnej
postaci jak Waráam JasiĔski nie tylko nie zbadano, ale nawet nie
opublikowano). Dopiero od lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
2

Wyzualnym przedstawieniem wáadzy hetmaĔskiej i mecenatu Mazepy jest
np. miedzioryt Daniela Galatowskiego opisany przez W. DELUGĉ (1998: 75).
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XX wieku poczynając ukazaáo siĊ kilka cennych wydaĔ tekstów i
pierwsze prace o ukraiĔskim baroku, otwierające nowy etap studiów
o epoce baroku na ziemiach ukraiĔskich i biaáoruskich (NALYVAJKO,
KREKOTEN’, MYŠANYý, UŠKALOV, SOFRONOVA, LIPATOW). UwaĪam, Īe przy obecnym stanie wiedzy niezbĊdna jest gáĊbsza i dokáadniejsza analiza fenomenologii regionalnej literatury barokowej,
zwáaszcza ruskiej, która musi zostaü przeprowadzona nie tylko z
punktu widzenia kultury polskiej i rosyjskiej, ale teĪ specyficznie
ukraiĔskiej i biaáoruskiej.
Trzeba jednak podkreĞliü, Īe trudnoĞci związane z oceną
siedemnastowiecznej kultury ruskej wiąĪą siĊ nie tylko z problemami
politycznymi i ideologicznymi. Jak pokazują najwaĪniejsze próby
syntez literatury ukraiĔskiej, tak stare jak i nowsze, zagadnienie
ustalenia kanonu pozostaje jednym z najtrudniejszych problemów nie
tylko w odniesieniu do Ğredniowiecza, lecz równieĪ jeĞli chodzi o
XVI i XVII wiek, czasy pierwszego wspaniaáego rozkwitu ukraiĔskiej kultury narodowej (VOZNJAK; ýYŽEVSKIJ; PACHLOVSKA;
GRABOWICZ 1981)3. Wahania w zakresie przypisania niektórych
autorów i dzieá do danej epoki i róĪnice w ocenie poszczególnych
autorów i gatunków wynikają nie tylko z problemów metodologicznych i ideologicznych, braku dostĊpu do wielu tekstów, które
nigdy nie zostaáy opublikowane lub są trudne do znalezienia (np. w
przypadku starodruków) oraz zbyt maáej iloĞci powaĪnych studiów
filologicznych i literaturoznawczych na ten temat. TrudnoĞci te
związane są – moim zdaniem – z jedną z najbardziej specyficznych
cech literatury ukraiĔskiej (a takĪe biaáoruskiej), jaką jest jej
pluralizm i wielowarstwowoĞü. Z tej „strukturalnej”, „immanentnej”
charakterystyki wynikają takĪe páynnoĞü granic przestrzennych4,
zmiennoĞü „kodu genetycznego” w róĪnych epokach, liczne odmiany
jĊzykowe, áączenie pierwiastków genologicznych, retorycznych i
ideologicznych rozmaitego pochodzenia, tendencja do synkretyzmu
kulturalnego. Tendencja ta szczególnie widoczna staje siĊ w okresie
póĪnego renesansu i baroku, gdy niezwykle záoĪone okolicznoĞci
historyczne i religijne zmusiáy literaturĊ ukraiĔską do poáączenia
tradycji bizantyjsko-sáowiaĔskiej z modelami myĞlenia i kompozycji
3

Ciekawe rozwaĪania teoretyczne o charakterze ogólnym znajdują siĊ u
SHEFFY 1991. Nie dotyczą one Ukrainy, ale áatwo dają siĊ stosowaü do jej kultury.
4
O páynnoĞci granic i wielowarstwowoĞci kulturalnej pisze takĪe – w
kontekĞcie badaĔ historycznych – M. Von Hagen w dyskusji z G. Grabowiczem i A.
Kappeler (GRABOWICZ-VON HAGEN-KAPPELER 1995). Por. teĪ klasyczną juĪ
rozprawĊ RUDNYTSKY - PRITSAK - RESHETAR 1963: 199-216.
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tekstów wywodzącymi siĊ z dziedzictwa klasycznego i renesansowego. Nie mając tu moĪliwoĞci opisaü wszystkich aspektów
tego problemu, zatrzymam siĊ na chwilĊ na kwestii dáugotrwaáego
zjawiska pluralizmu jĊzykowego z jednej strony, okreĞlenia (i
samookreĞlenia) narodowego z drugiej.
Jak wiadomo, niektóre z najwaĪniejszych dzieá, czĊsto o charakterze religijnym, w których znalazáy wyraz pierwsze jasne
Ğwiadectwa ukraiĔskiej ĞwiadomoĞci narodowej zostaáy napisane w
jĊzyku polskim. Emblematycznym przykáadem wysiáku wáoĪonego
przez prawosáawną RuĞ w potwierdzenie swej godnoĞci kulturalnej i
narodowej a zarazem dowodem pragnienia zyskania uznania w
innych kulturach i krĊgach kulturowych jest przeróbka Pateryku
kijowskiego dokonana pzrez Sylwestra Kossowa i wydana w àawrze
kijowskiej w 1635 roku. Jest to jednoczeĞnie dowód silnego związku
z tradycjami dawnej epoki kijowskiej, stanowiącymi w XVI i XVII
wieku najwaĪniejszy punkt odniesienia dla tworzącej siĊ ĞwiadomoĞci narodowej. W licznych dzieáach napisanych w obronie wiary
i kultury prawosáawnej, jĊzyk polski byá nie tylko narzĊdziem
rozpowszechniania wiedzy o prawach i tradycjach ruskich w
Rzeczpospolitej i w katolickiej Europie: stanowiá on takĪe prestiĪowy
i wykwintny Ğrodek wyraĪania subtelnych kwestii w polemikach
religijnych oraz potrzebny wáadzy Ğwieckiej i cerkiewnej sposób
kreowania Īycia intelektualnego, odgrywający zasadniczą rolĊ w
przenikaniu siedemnastowiecznej kultury erudycyjnej z Europy
zachodniej do Europy wschodniej za poĞrednictwem kultury polskiej.
O páynnoĞci granic jĊzykowo-kulturowych na Rusi Ğwiadczą
równieĪ wahania w wyborze modelu jĊzykowo-kulturalnego przy
kodyfikowaniu pierwszych gramatyk jĊzyka cerkiewno-sáowiaĔskiego: oscylacja miĊdzy wzorem greckim i áaciĔskim przez dáugie
lata byáa odzwierciedleniem dylematu ukraiĔskiego narodu i kultury
wobec egzystencjalnego wyboru „miĊdzy Wschodem i Zachodem”.
Konflikt miĊdzy wiernoĞcią schematowi prawosáawnemu reprezentowanemu przez „model” grecki a praktycznymi potrzebami Īycia
cywilnego, „politycznego” trwaá przez kilka dziesiĊcioleci i nie
zakoĔczyá siĊ wraz z dokonaniami Piotra Mohyáy i jego spadkobierców. Trudno zresztą wyobraziü sobie lepsze i bardziej waĪkie
przykáady niejednolitego i wielowarstwowego charakteru systemu
kulturalnego Ukrainy niĪ dziaáalnoĞü intelektualna, zwyczaje jĊzykowe, przekonania wyznaniowe i caáy Īyciorys takich postaci jak
Melecjusz Smotrycki, Adam Kisiel czy Kasjan Sakowicz, trzej
czoáowi przedstawiciele ukraiĔskiego Īycia religijnego, historyczne-
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go, jĊzykowego i kulturowego, na których temat istnieją juĪ na
szczĊĞcie wspaniaáe wspóáczesne studia (SYSYN 1985; FRICK 1992,
1994, 1995).
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe mimo swego niejednoznacznego przypisania i nie do koĔca ustalonego statusu jĊzykowego i wyznaniowego, wymienione wyĪej postacie naleĪą do „centralnych zjawisk” ukraiĔskiej kultury i literatury. Istnieje takĪe inny, nader
istotny zespóá dzieá literackich5 o niespornym statusie, który stanowi
„twarde jądro” literatury ukraiĔskiej pod wzglĊdem tematycznym,
ideologicznym i jĊzykowym. Dzieáa polemiczne i parodystyczne,
latopisy, poezja emblematyczna i panegiryczna, kazania i mowy
róĪnego typu, owoce dziaáalnoĞci takich twórców jak Z. KopysteĔski,
L. Zyzani, Ch. Filaáet, I. Wiszenski, i wielu innych skáadają siĊ, mimo
gáĊbokich róĪnic w zwyczajach jĊzykowych i w cechach umysáowych
i ideologicznych (by wspomnieü choüby specyficzną osobowoĞü
Wiszenskiego), na stosunkowo jednoznaczny zespóá zjawisk typowych dla epoki renesansowo-barokowego przeáomu. Nie mniej
charakterystyczny – tak ze wzglĊdu na stosunkowo wyraĪną funkcjonalnoĞü literacką6 „ruskiej mowy” jak i ze wzglĊdu na system
gatunkowy, na przesáanie ideologiczne i na stosowanie Ğrodków
wyrazowych i figuralnych ĞciĞle związanych z kulturą ukraiĔską –
jest obraz zespoáu literackiego, który tworzą latopisy kozackie,
kazania i dzieáa ruskie Galatowskiego i Radywylowskiego, teatr
jezuicki i „narodowy” (intermedia i „niskie” odmiany teatru), kazania
ukraiĔskie Dymitra Tuptaáy i innego pokrewne zjawiska.
Znaczny i istotny jest jednak równieĪ zespóá dzieá literackich
odznaczających siĊ silniejszym (przynajmniej na pozór) odniesieniem
do wzorów obcych i uĪywaniem jĊzyków obcych, takich jak polski i
áaciĔski. Znaczna – jeĞli nie przewaĪająca – czĊĞü twórców pisaáa nie
tylko „ruską mową” czy jĊzykiem cerkiewno-sáowiaĔskim w jego
ruskiej odmianie, ale takĪe – w licznych przypadkach niemal wy5

W badaniach nad omawianą epoką báĊdne byáoby ustalanie sztywnych granic
miĊdzy piĞmiennictwem polemicznym czy uĪytkowym (okolicznoĞciowym) a
literaturą piĊkną. Religijny charakter ĞwiadomoĞci narodowej, nierozerwalne związki
miĊdzy polityką Ğwiecką a koĞcielną, panegiryczny charakter wiĊkszoĞci dzieá o
charakterze Ğwieckim są typowe nie tylko dla kultury ukraiĔskiej lecz – w pewnej
mierze – takĪe dla innych krajów sáowiaĔskich i europejskich przed XVIII w..
6
OkreĞlenia „literacka” uĪywam we wspóáczesnym, naukowym znaczeniu
jĊzyka polifunkcjonalnego, stylistycznie zróĪnicowanego i rozpoznawanego przez
caáoĞü spoáeczeĔstwa. Cecha „kodyfikowania” byáa jeszcze niedoskonaáa, gdyĪ
zarówno cerkiewno-sáowiaĔszczyzna jak i „ruska mowa” charakteryzowaáy siĊ
stosunkowo duĪą páynnoĞcią leksykalną, syntaktyczną i czĊĞciowo morfologiczną.
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áącznie – po polsku: àazarz Baranowicz, K. Sakowicz, S. Jaworski, J.
Ornowski, F. Bajewski, S. Kossow, A. Kalnofojski, J. Galatowski to
przykáady tylko najwybitniejszych twórców tego typu (ROTHE 19761977, 1993; RADYSZEWĝKY 1996-1998; DELUGA 1993, 1998). Warto
teĪ mieü w pamiĊci Symeona Poáockiego, z pochodzenia Biaáorusina,
a kulturowo nierozerwalnie związanego z tradycją Akademii
Kijowskiej.
Uczeni polemiĞci, panegiryĞci i kaznodzieje z XVI i XVII wieku
potrafili pisaü w róĪnych jĊzykach i posáugiwaü siĊ róĪnymi Ğrodkami
„perswazyjnymi” w zaleĪnoĞci od sytuacji komunikacyjnej. Problem
polega na tym, Īe trudna jest dla nas nie tylko ich klasyfikacja z
punktu widzenia literackiego i genologicznego, ale i jĊzykowego.
WielojĊzycznoĞü jest dla naszych (dziewiĊtnasto- i dwudziestowiecznych) nowoczesnych krytycznych i heurystycznych kategorii
elementem dosyü mylącym, „destabilizującym”. TrudnoĞci i przeszkody w rozwoju jĊzyka ukraiĔskiego trwają, jak wiadomo, do
dzisiaj i są związane z problemami umacniania siĊ ĞwiadomoĞci
narodowej. Wyjątkowo trafne w tym kontekĞcie wydają siĊ spostrzeĪenia wspóáczesnego teoretyka literatury i kultury Evena-Zohara, o
problemach tzw. „zaleĪnych systemów literackich”, tzn. systemów
wyraĪających niejednolitą lub niezupeánie uformowaną spoáecznoĞü
narodową. W sytuacji zagroĪenia przez siáy zewnĊtrzne, takie
systemy – pisze autor – szukają róĪnych rozwiązaĔ, czĊsto zwracając
siĊ ku przyjĊciu innych, obcych systemów literackich. Powoduje to,
miĊdzy innymi, stworzenie dwujĊzycznego czy nawet wielojĊzycznego „polisystemu”, który peáni funkcjĊ wstzrymywania procesu
dezintegracji wspóánoty jĊzykowej i kulturowej (EVEN-ZOHAR: 81).
Dylemat kulturowego, politycznego i jĊzykowego wyboru, to
problem przed którem stoi równieĪ dzisiaj Ukraina. Warto zauwaĪyü,
Īe w perspektywie wymienionego wyĪej „wstzrymywania procesu
dezintegracji”, wielojĊzycznoĞü moĪe odgrywaü rolĊ pozytywną jako
czynnik utrzymywania, integracji i ciągáoĞci dziedzictwa kulturalnego. Tak byáo w wieku XVII, a moĪe jeszcze i w XIX.
Wróümy jednak do literatury epoki renesansu i baroku. Nie da
siĊ ukryü, Īe nawet w wypadku literatur zachodnich – zwáaszcza literatury polskiej (wyjątek stanowi, moĪe byü, literatura wáoska) –
dopiero w ostatnich kilku dziesiĊcioleciach zaczyna siĊ akceptowaü
wspóáistnienie na prawach równoĞci literatury w jĊzyku narodowym i
literatury áaciĔskiej. Ponadto trzeba pamiĊtaü, Īe silna obecnoĞü
cerkiewno-sáowiaĔszczyzny na caáym obszarze wschodnio-sáowiaĔskim aĪ do XVIII wieku stwarza mylący obraz stanu jĊzykowego w
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Rosji i na caáej Rusi: dopiero niedawno zbadano lepiej splatanie siĊ
rosyjsko-cerkiewnosáowiaĔskich „rejestrów” jĊzykowych (ŽIVOV
1996), a dalej trwają dyskusje i spory nie tylko co do „staroĪytnoĞci”
ale i co do wszystkich faz i mechanizmów rozwojowych „ruskiej
mowy” i nowego jĊzyka ukraiĔskiego i biaáoruskiego. W XVI i XVII
wieku trudno nieraz rozróĪniü miĊdzy splotami warstw jĊzykowych,
których skala moĪe zmieniaü siĊ od „czystej” cerkiewno-sáowiaĔszczyzny w wariancie ruskim do wyrazów bardzo bliskich
transliterowanej polszczyĨnie. Istnieje jeszcze inny wariant jĊzykowy: trójjĊzyczna mieszanina, w której napisano najpiĊkniejsze listy
Rusinów „intelektualistów”.
Warto podkreĞliü, Īe w tym ostatnim przypadku nie chodziáo po
prostu o pisemną wersjĊ stale zmieniającego siĊ kodeksu jĊzykowego: jak miaáam okazjĊ pokazaü w innych moich pracach, najbardziej wyksztaáceni Rusini wyraĪali tym specjalnym jĊzykiem
swoje osobiste przekonania i teorie literackie, a takĪe swe intymne
myĞli, obawy i nadzieje. Posáugiwali siĊ tym jĊzykiem niczym
wytwornym narzĊdziem stylistycznym przeksztaácającym osobistą
wymianĊ wiadomoĞci w elegancki utwór literacki (BROGI BERCOFF
1996a, 2000; Plurilinguismo letterario…). Koniecznie przypomnieü
teĪ trzeba znaczenie, które wĞród wyĪszych warstw inteligencji
ukraiĔskiej i biaáoruskiej miaáy jĊzyki staroĪytne: greki uĪywano co
prawda rzadko i wáaĞciwie tylko na przeáomie XVI i XVII wieku, ale
znaczące jest ciągáe stosowanie greki w tytuáach dzieá polemicznych i
w pseudonimach autorów (ŠEVýENKO 1992: 48-50). àacina funkcjonowaáa nie tylko w dziedzinie stosunków miĊdzynarodowych (dyplomatycznych, literackich, handlowych itd.), ale uĪywano jej teĪ w
literaturze panegirycznej, do wyraĪania uczuü osobistych i elegijnych,
do przekazywania przesáaĔ ideologicznych czy religijnych, do
„nobilitowania” listów. Obok wspomnianej powyĪej korespondencji
siedemnastowiecznej „wielkiej emigracji ruskiej” w Rosji i jej
ruskich rówieĞników, pamiĊtaü trzeba np. o Panegirykach i Elegii do
ksiąĪek Stefana Jaworskiego (BROGI BERCOFF 2000, 2003;
RADYSZEWĝKY 1996-1998), o panegirykach F. Orlika i innych
autorów barokowych (ROTHE 1976-77, 1993; RADYSZEWĝKY 19961998; DELUGA 1993), lub interesującym pod innym wzglĊdem
projekcie I. Galatowskiego, który postanowiá daü do táumaczenia na
áacinĊ swe antyhebrajskie dzieáo Mesjasz prawdziwy, pragnąc, by
jego sáawa poszáa aĪ do Rzymu (por. teĪ WAGILEWICZ 1996: 68-86,
269). WielojĊzycznoĞü stanowi z jednej strony Ğrodek komunikacji ze
Ğwiatem i sposób rozpowszechniania wáasnych idei i praw na ob-
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czyĨnie; z drugiej zaĞ strony stanowi zjawisko o wysokim znaczeniu
literackim i kulturalnym: jest bowiem nie tylko automatyczną zmianą
kodu jĊzykowego lecz zarazem wykwintnym Ğrodkiem stylistycznym,
narzĊdziem wyraĪającym gáĊboką znajomoĞü retoryki i silne poczucie
literackiej wartoĞci (por. GRABOWICZ 1980, 1992: 219 i nast.; BROGI
BERCOFF 1996a).
Wáączenie tych pisarzy i ich dzieá polskich do ukraiĔskiego
kanonu literackiego i kulturowego jest oczywiste i ogólnie uznane
przez krytykĊ. Istnieje jednak na tzw. pograniczu polsko-ruskim i
inne zjawisko kulturalne, literackie i jĊzykowe, mianowicie pisarze
polscy z pochodzenia ruskiego, piszący po polsku i po áacinie, integrowani w polskim systemie spoáeczno-kulturowym, którzy jednoczeĞnie w róĪnych sposobach dali wyraz swojej ĞwiadomoĞci ruskiej.
Mam na myĞli takich pisarzy jak Paweá z Krosna i Stanisáaw
Orzechowski, a dla obszaru biaáoruskiego Salomon RysiĔski. O tym,
Īe pisarzy takich byáo wielu i Īe odgrywali oni istotną rolĊ kulturalną
i literacką Ğwiadczy m. i. repertorium biobibliograficzny WAGILEWICZA (1843/1996), które do dziĞ nie utraciáo swojej aktualnoĞci
(por. teĪ GRABOWICZ 1980). W ukraiĔskich (i biaáoruskich) badaniach i syntezach kultury literackiej obowiązuje czĊsto, jak siĊ znaje,
skáonnoĞü do wáączania do jej kanonu nie tylko obcojĊzycznej poezji
i prozy napisanej na terenach ruskich (np. dzieá Symeona Poáockiego
i Stefana Jaworskiego napisanych przed wyjazdem do Rosji) i nie
tylko spadku Ğredniowiecznej Rusi kijowskiej, ale równieĪ dzieá
napisanych przez tych Rusinów mieszkających w Rzeczpospolitej,
piszących dla odbiorców polskich, w jĊzyku polskim i áaciĔskim, i
posáugujących siĊ technikami literackimi i artystycznymi ĞciĞle związanymi z renesansową i barokową tradycją polską i zachodnioeuropejską.
W opisanych przypadkach mamy do czynienia, rzecz jasna, ze
zjawiskami podobnymi do siebie, ale nie pokrywającymi siĊ pod
wszystkimi wzglĊdami. Postaram siĊ opisaü krótko niektóre cechy
tych zjawisk kulturalnych. W przypadku pisarzy takich jak Orzechowski i RysiĔski poczucie przynaleĪnoĞci do ziem ruskich
ogranicza siĊ, jak wiadomo, do epitetów „gente ruthenus” czy
„Leucorussus” (por. CHYNCZEWSKA-HENNEL 1998). Nie ulega
wątpliwoĞci, Īe tak dla nich jak i dla Pawáa z Krosna znaczną rolĊ
odgrywaáa przynaleĪnoĞü do wspólnoty ewangelickiej i ogólnej
kultury szlacheckiej epoki renesansu: nad „ciĊĪar wáaĞciwy” swej
ruskiej toĪsamoĞci przedkáadali lojalnoĞü wobec Rzeczpospolitej i
króla. Trudno odpowiedzieü w obecnej chwili, jak wysoka moĪe byü
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stopa „ukraiĔskoĞci” (czy „ruskoĞci”) tych zjawisk kulturalnych i
literackich. Wydaje mi siĊ jednak, Īe nie powinniĞmy ich wyáączyü z
ukraiĔsko-biaáoruskiego „horyzontu kulturalnego”. Trudniejsza, zdaje
siĊ, jest sprawa wáączenia polskich dzieá ruskich pisarzy wielojĊzykowych (o których mówiono wyĪej) do kanonu polskiego:
Baranowicz zostaá wáączony do kanonu w antologii polskiej poezji
barokowej (VINCENZ 1989: 20-21, 44-45, 157, 281, 424), ale inni
badacze skáanjają siĊ do wáączenia tego pisarza tylko do kanonu
ukraiĔskiego (GRABOWICZ 1980; CHYNCZEWSKA-HENNEL 1997).
Moim zdaniem, w znacznej mierze rozwiązanie tego záoĪonego
zagadnienia zaleĪy równieĪ od perspektywy badawczej i od wyboru
„znaków”, które badacz bierze pod uwagĊ: inne wyniki uzyska siĊ
analizując kwestiĊ z punktu widzenia rozwoju kultury renesansowej
polskiej, ruskiej albo ogólnoeuropejskiej, jeszcze inne skupiając siĊ
na róĪnych cechach i aspektach Īycia danego twórcy, np. na jego
dziaáalnoĞci politycznej i literackiej, sferze religijnej i spoáecznej,
polemice wyznaniowej, albo teĪ biorąc pod uwagą mentalnoĞü i
psychologiĊ zbiorową (zob. np. FRICK 1994; JAKOVENKO 2002: 13147). Wydaje siĊ oczywiste, Īe w tej drugiej, „polsko-renesansowej”
grupie ĞwiadomoĞü ruska (ukraiĔska i biaáoruska) jest o wiele mniej
znacząca niĪ w grupie pierwszej, obejmującej piszących po polsku
Rusinów epoki póĪnego renesansu i baroku. Jest to zjawisko
niezaleĪne od tego, czy ĞwiadomoĞü ta ujawnia siĊ pod postacią
religii prawosáawnej, w obyczajach i tradycji narodowej (folklor,
przywiązanie do rodzimej przyrody, poczucie humoru, typ mentalnoĞci itp.), w zakresie symboli kozackich, ich „odziedziczonych
przywilejów” i organizacji prawno-spoáecznej, czy w jeszcze innym
ksztaácie. Trzeba pamiĊtaü, Īe ĞwiadomoĞü narodowa w XVII wieku
znacznie wzrosáa, natomiast w XVI wieku byáa jeszcze doĞü páynna.
Znaczącym przykáadem trudnoĞci z ustaleniem jednoznacznego
„statusu” róĪnych zjawisk literackich i kulturalnych jest sáynny
poemat „O Īubrze” napisany przez M. Hussowskiego, z pochodzenia
Biaáorusina, tak jednak gáĊboko związanego z humanistycznym
Ğrodowiskiem Rzymu, Īe swój Carmen de statura… bisontis (Kraków
1523) napisaá po áacinie. ZwaĪywszy na páynnoĞü pojĊü i trudnoĞci z
ich zdefiniowaniem niezbĊdne wydaje mi siĊ odmienne, wielostronne
i giĊtkie ustosunkowanie siĊ do typowych przejawów zjawiska, które
okreĞlamy ostatnio – moĪe nie caákiem trafnie, ale na razie nie
wynaleziono lepszego terminu – jako „pogranicze” kulturowe czy
jĊzykowe.
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UwaĪam wiĊc za konieczne nowe (przynajmniej czĊĞciowe)
zakwestionowanie jednoznacznych schematów zbudowanych, z
jednej strony, na przekonaniu o jednolitoĞci systemu literackiego
pewnej wspólnoty narodowej i kulturalnej przed XVIII-XIX
wiekiem, a z drugiej strony na zasadzie przypisywania pewnych
autorów, dzieá i zjawisk kulturalnych do jednego i tylko jednego
systemu.
PrzynaleĪnoĞü do kultury polskiej takich postaci jak Paweá z
Krosna, Salomon RysiĔski czy Stanisáaw Orzechowski jest niezaprzeczalna. ĝciĞle rzecz biorąc, twórcy ci nigdy związani z kulturą
ukraiĔską czy biaáoruską i z prawosáawną tradycją religijną nie byli,
albo byá to związek doĞü sáaby: nie pisali po cerkiewno-sáowiaĔsku
ani „ruską mową”, swe wyksztaácenie zawdziĊczali tradycji polskoáaciĔskiej i modelom retoryki i poetyki zachodniej; swą dziaáalnoĞü
umysáową, polemiczną i polityczną uprawiali w ramach Īycia
spoáecznego, historycznego i umysáowego szlacheckiej Rzeczpospolitej okresu renesansu i w szerokich ramach europejskiej „Respublica literarum”. Czy naleĪy zatem pomijaü ich kresowe pochodzenie i wykluczyü ich z dziedzictwa literackiej kultury ukraiĔskiej i
biaáoruskiej, uznając, Īe przynaleĪą wyáącznie do kultury polskiej i
zachodnioeuropejskiej? Mądrzejsze, moim zdaniem, byáoby podejĞcie, które przewiduje analizĊ dziedzictwa literackiego i kulturowego
tych postaci przede wszystkim w ich naturalnym „polu semantycznym”, którym jest tradycja polska i polsko-áaciĔska, ale oprócz
tego rozwaĪyá je takĪe w „polu semantycznym” kultur sąsiednich.
PodejĞcie pozwala na nowe spojrzenie na obiekt badania, co moĪe
prowadziü do lepszego zrozumienia tych autorów, ich Ğrodowiska,
caáego obszaru regionalnego z jego skomplikowanymi warstwami
kulturalnymi i umysáowymi. JeĞli zastanowiü siĊ nad licznymi
miejscami spornymi w Īyciorysie i dziaáalnoĞci Orzechowskiego, nad
zmiennoĞcią jego pozycji ideologicznych, nad ewolucją jego
stanowiska na róĪnych etapach Īycia umysáowego, religijnego i
politycznego, bĊdziemy byü moĪe zmuszeni przyznaü, Īe gáĊbsze
spojrzenie na tradycjĊ ukraiĔską, na religiĊ prawosáawnej matki
pisarza, na ustrój i obyczaje kresowe okazuje siĊ pomocne w
wyjaĞnieniu niektórych cech záoĪonej i nie zawsze uchwytnej
osobowoĞci tego twórcy.
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3. – Ukraina jako czĊĞü wielowarstwowego systemu kulturowego.
Problem staje siĊ szerszy i bardziej záoĪony, jeĞli wziąü pod
uwagĊ fakt, Īe UkraiĔcy, tacy jak Orzechowski, M. Smotrycki
(Mjalet Smatrycki), S. Kossów (S. Kosaǎ) i innych (w nawiasach
ortografia biaáoruska) zaliczani bywają takĪe do literatury biaáoruskiej, tak samo jak twórcy „rdzennego” biaáoruskiego pochodzenia,
np. RysiĔski, Skaryna czy Symeon Poáocki. W dzieáach traktujących
o literaturze renesansu i baroku w krajach dawnej Rzeczpospolitej i
Wielkiego KsiĊstwa Litewskiego coraz czĊĞciej spotykamy wiĊc
sytuacjĊ, w której twórcy przypisywani zwykle do jednego tylko,
obszaru literackiego i jĊzykowego, polskiego i/lub ukraiĔskiego,
pojawiają siĊ równieĪ w innym kontekĞcie kulturowym. Najbardziej
uderzającym przykáadem jest wáaĞnie nasz Stanisáaw Orzechowski,
wystĊpujący takĪe jako Stanislaus Orechovius, Stanislav Orichovs’kyj a nawet Stanislaus Ažachoǎski. Tak dzieje siĊ w piĊknej –
chociaĪ dyskusyjnej – syntezie kultury literackiej i umysáowej w
Wielkim KsiĊstwie Litewskim, napisanej niedawno pzrez máodego
badacza biaáoruskiego, Ivana SaverþankĊ i noszącej fascynujący tytuá
Aurea Mediocritas. Knižna-pis’movaja kul’tura Belarusi. Adradženne
i rannjae baroka (Minsk 1998). Wspomniaáam tu o Orzechowskim,
gdyĪ jest to emblematyczny przykáad poliwalencji zjawisk
kulturalnych pochodzących z tej czĊĞci Europy Ğrodkowowschodniej. Caáa ksiąĪka analizuje róĪne aspekty kulturalne tego
obszaru geopolitycznego (literatura drukowana i tradycja rĊkopiĞmienna, ustrój spoáeczny i polityczny, religia i táumaczenia Biblii
itd.) i nie bez powodu wáącza w jego przestrzeĔ kulturalną dzieáa i
twórców, których mamy zwyczaj przypisywaü do róĪnych kultur
narodowych, albo do ogólnej ponadnarodowej kultury i literatury
áaciĔsko-europejskiej z jednej strony, a cerkiewno-sáowiaĔskiej z
drugiej. Biaáoruski badacz zaczyna swój przegląd od Renesansu i
skupia swą uwagĊ na epoce renesansowej i barokowej. Wáącza
jednak do zakresu swych badaĔ takĪe dzieáa takie jak Aleksandreis,
Izmaragd, Wojna ĩydowska J. Flawiusza, Tajna Tajnych i wiele
innych traktatów i pamfletów naleĪących do Ğredniowiecznej kultury
cerkiewno-sáowiaĔskiej, i to nie tylko do jej ruskiej odmiany lecz do
caáej tradycji bizantyjsko-sáowiaĔskiej, ale na terenach ruskich
krąĪących do XVIII wieku wĞród róĪnych warstw spoáecznokulturalnych w rĊkopisach.
Warto podkreĞliü, Īe uwaĪam za báĊdne ujĊcie Saverþanki, który
postrzega te zjawiska jako narzĊdzie rozpowszechniania siĊ w
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szesnasto- i siedemnastowiecznej kulturze Wielkiego KsiĊstwa Litewskiego dziedzictwa antycznego, oceniając je jako zjawisko
renesansowego „odkrycia antyku” (s. 27). Moim zdaniem w kwestii
tej naleĪy przychyliü siĊ do ujĊcia proponowanego przez D.M.
Bulanina (BULANIN 1991; zob. takĪe PICCHIO 1973; 1980-81; 1983;
GRACIOTTI 1988), który wykazaá, Īe wpáyw dziedzictwa antycznego
na kulturĊ cerkiewno-sáowiaĔską ograniczyá siĊ do nielicznych i
niesystematycznych fragmentów, które przed XVII wiekiem nie
wywaráy Īadnego znaczącego i twórczego wpáywu na caáoĞciową
strukturĊ literackiej cywilizacji cerkiewno-sáowiaĔskiej. Nie
uwaĪając za celowe stawianie pytania o ewentualne istnienie i sposób
funkcjonowania renesansu w krajach wschodniosáowiaĔskich (por.
np. LICHAýEV 1969, 1973; GOLENIŠýEV-KUTUZOV 1963, 1978;
GRACIOTTI 1988), uznajĊ natomiast za usprawiedliwioną propozycjĊ
Saverþanki, by odczytywaü kulturĊ Wielkiego KsiĊstwa Litewskiego
jako caáoĞü wielowarstwową i polifunkcjonalną, záoĪoną ze
skáadników pochodzących z róĪnych epok i przestrzeni, naleĪących
do odmiennych caáoĞci, choü o niejednoznacznej „wadze specyficznej” i róĪniących siĊ miĊdzy sobą funkcjach. Taka perspektywa
stanowi bodziec do nowego spojrzenia na skomplikowane stosunki
kulturalne w Europie Ğrodkowo-wschodniej. Skáania ona do podjĊcia
w rozwaĪaniach nad kulturą umysáową Wielkiego KsiĊstwa
Litewskiego uzasadnionej i potrzebnej refleksji nie tylko nad
związanymi niewątpliwie z tym obszarem takimi twórcami renesansu
i baroku jak Skaryna czy Symeon Poáocki, lecz takĪe nad postaciami
epoki wczeĞniejszej, naleĪącymi do innego obszaru kulturalnego,
jakim jest najszerzej pojmowana kultura prawosáawno-bizantyjskosáowiaĔska, z natury rzeczy pozbawiona bezpoĞrednich odniesieĔ do
tradycji renesansowej i zachodniej. Mam tu na myĞli przypadek
Grzegorza Camblaka, wychowanka tzw. „szkoáy Tyrnowskej”,
báyskotliwego przedstawiciela najbardziej wyrafinowanej kultury
retorycznej pochodzenia bizantyjskiego, dostosowanej do potrzeb
prawosáawnych mieszkaĔców Rzeczpospolitej, sáynnego kaznodziei,
którego teksty czĊsto przepisywano w rosyjskich rĊkopisach, choü on
sam zostaá przez koĞcióá prawosáawny potĊpiony. Z jĊzykowego,
literackiego i wyznaniowego punktu widzenia Camblak naleĪy do
krĊgu kultury cerkiewno-sáowiaĔskiej, ale funkcjonalnie pozostaje
ĞciĞle związany ze spoáeczeĔstwem ruskim (zob. NAUMOW 1996: 6391; THOMSON 1998). O cerkiewnym potĊpieniu Camblaka
zdecydowaáy Metropolia Moskiewska i Patriarchat Konstantynopolski z powodu jego polityczno-cerkiewnej roli jako metropolity
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zaleĪnego paĔstwowo i politycznie od Wielkiego KsiĊcia Litewskiego. Wspóáczesny badacz powinien patrzyü na niego jako na
czoáowego przedstawiciela rzeczywistoĞci cywilizacyjnej rozwijającej siĊ na ziemiach polsko-rusko-litewskich na styku Ğwiata i
kultury prawosáawnej i związanych z Europą zachodnią (czy
Ğrodkowo-zachodnią) polityczno-ustrojowo-kulturalnych instytucji
Rzeczpospolitej.
Kwestie cywilizacyjne, kulturalne i literackie Wielkiego
KsiĊstwa Litewskiego staáy siĊ w ostatnich latach przedmiotem wielu
publikacji w dziedzinach dotyczących spraw religijno-wyznaniowych, zagadnieĔ ĞwiadomoĞci narodowej i ustroju spoáecznopolitycznego, teorii i zjawisk literatury i sztuki, historii jĊzyka itd.
(NAUMOW 1996; GUDZJAK; ZOLTAN; KàOCZOWSKI; DEL SOL MASLOWSKI, DEL SOL - MASLOWSKI - NOWICKI; CHODYNIECKI;
CHYNCZEWSKA - HENNEL 1998). Tendencja do podkreĞlania wielowarstwowoĞci i powiązaĔ interkulturalnych z jednej strony a
bogactwa narodowych kultur literackich z drugiej widoczna jest takĪe
w pracach nowych krajów niesáowiaĔskich tego obszaru, np. w
niektórych niedawnych publikacjach litewskich, omawiających zasoby starodruków przechowywanych w bibliotekach w Wilnie.
Starodruki te pochodzą z najlepszej tradycji drukarstwa ziem polskolitewskich i odznaczają siĊ miĊdzy innymi piĊknem techniki wydawniczej (Index librorum latinorum; PATIEJǋNIENƠ 1998). Opisane i
katalogowane starodruki zostaáy napisane, jak moĪna oczekiwaü, po
polsku lub po áacinie. Adresaci i autorzy licznych panegiryków i
dedykacji noszą polskie lub spolszczone nazwiska. Ryciny przedstawiają zbiór emblematyki, poezji figuralnej, obrazów symbolicznych i
mitologicznych typowy dla wszystkich barokowych ksiĊgozbiorów
polskich, chorwackich, wĊgierskich czy zachodnioeuropejskich. Nie
ulega wątpliwoĞci, Īe takie prestiĪowe wydania, adresowane do
miĊdzynarodowej publicznoĞci, wyrastają z potrzeby wzmocnienia –
tak wobec samych siebie jak i wobec innych – wáasnej ĞwiadomoĞci
kulturalno-historycznej i spoáeczno-narodowej, podyktowane są,
innymi sáowy, potrzebą „nacjonalistyczną”, związaną z pragnieniem
samookreĞlenia siĊ nowych niezaleĪnych paĔstw takich jak Litwa,
Ukraina, BiaáoruĞ. Nie uwaĪam, Īe odbiorcy w Polsce (czy w innych
krajach europejskich) powinni czuü siĊ zdziwieni czy obraĪeni tą
tendencją. Abstrahując bowiem od ich bezpoĞredniej funkcji
narodowej, w szerszej perspektywie publikacje takie mogą (i powinny) staü siĊ okazją do rozsądnego spojrzenia na tego typu zjawiska
kulturowe z nowego, nietypowego punktu widzenia. DziĊki zastoso-
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waniu nowych zaáoĪeĔ metodologicznych i nowej, wielostronnej
perspektywy badawczej o polifunkcjonalnym charakterze zostaną byü
moĪe odkryte nieoczekiwane i niezauwaĪone dotąd cechy pomocne w
ustaleniu specyfiki kulturalnej badanego obszaru7.
JuĪ od kilku lat zwracano uwagĊ na brak danych, materiaáów i –
co gorsza – odpowiednich przesáanek metodologicznych do
sporządzenia dokáadnej typologii pewnych gatunków literackich np.
literatury panegirycznej i literatury kaznodziejskiej. Mimo iĪ istnieją
juĪ rozprawy i nowe wydania tekstów ukazujące rozlegáoĞü tej
problematyki (PELC 1996; BUCHWALD-PELCOWA 1981, 1983, 1996;
RADYSZEWĝKYJ 1996-97; ROTHE 1993; KREKOTEN’ 1999: 141-168;
PYLYPIUK 1984; DELUGA 1993, 1998; dla teatru szkolnego por.
LEWIN 1967, 1984, 1990), brak wyczerpujących studiów daje siĊ
odczuü przede wszystkim w zakresie rozpoznania specyfiki
regionalnej i stosunków miĊdzy róĪnymi tradycjami i szkoáami. Na
pytanie czy (i czym) panegiryki czy kazania ukraiĔskie lub polskolitewskie róĪnią siĊ od paralelnych tekstów maáopolskich,
wielkopolskich, pomorskich czy niemieckich albo wáoskich bĊdziemy
mogli daü odpowiedĨ dopiero po przeprowadzeniu dáugotrwaáych
szczegóáowych badaĔ, opracowaniu nowych wydaĔ krytycznych
tekstów i wykonaniu odpowiednich analiz synchronicznych, porównawczych i diachronicznych. Nasuwa siĊ na przykáad pytanie czy rzeczywiĞcie ziemie rusko-litewskie cechowaáo specyficzne, niezwykáe
nawet dla parametrów barokowych, upodobanie do niezmiernej
ozdobnoĞci i dáugoĞci panegiryków, które odnajdujemy na przykáad
w Stolpie cnoty Sylwestra Kossowa i w polsko-áaciĔskich dzieáach
Stefana Jaworskiego (ERDMANN 1999; RADYSZEWĝKIJ 1996-98;
BROGI BERCOFF 1998a)8. JeĞli fakt ten zostanie potwierdzony, bĊdzie
moĪna zadaü z kolei pytanie o ewentualny wpáyw kwiecistej
póĨnoĞredniowiecznej tradycji bizantyjsko-sáowiaĔskiej (wymieniony
wczeĞniej emblematyczny przykáad Grzegorza Camblaka) na
póĨniejszą literaturĊ renesansowo-barokową na obszarze ruskolitewskim. JeĞli uznamy termin i pojĊcie „wpáywu” za zbyt wąskie i
niestosowne, moglibyĞmy mówiü o ciągáoĞci tradycji na ziemiach
ruskich, o intertekstualnoĞci áączącej zaskakującym sposobem
dziedzictwo cerkiewno-sáowiaĔskie i „nowe” prądy zachodnie spod
7

Ciekawe perspektywy otwierają np. rozwaĪania teoretyczne o „Dynamicznym
polifunkcjonalizmie” EVENA-ZAHARA (zob. bibliografia).
8
Zaskakująca jest np. wiadomoĞü, Īe 70% europejskich druków cerkiewnych
w XVII w. zostaáo 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 sáowa barok jako „nieregularny”, „peáen przepychu”,
„ornamentalny”). Na razie chodzi o pytania raczej teoretyczne, o
hipotetycznym charakterze, ale warto chyba zastanowiü siĊ nad
potrzebą spojrzenia na te problemy z nowego, ĞwieĪego punktu
widzenia.

4. – InterkontekstualnoĞü systemu kulturowego.
Nie miejsce tu, by rozwodziü siĊ szczegóáowo nad licznymi
problemami związanymi z kulturą literacką Rusi epoki baroku:
genologia, typologia, odwieczne zagadnienia oryginalnoĞci i wpáywów obcych, swojskoĞci i europejskoĞci, splatania siĊ dziedzictwa
bizantyjsko-sáowiaĔskiego i renesansowo-barokowego (wáoskiego,
czeskiego, niemeckiego oprócz – rzecz jasna – polskiego), periodyzacji i „wewnĊtrznego” oraz „zewnĊtrznego” kanonu – te i inne
zagadnienia wymagają jeszcze przeprowadzenia wielu badaĔ i analiz.
Literatura siedemnastowiecznej Rusi (do pierwszej üwierci XVIII
wieku wáącznie) jest wyjątkowo ciekawym polem badaĔ nie tylko
jeĞli chodzi o wyjaĞnienie problemu interkulturalnoĞci i intertekstualnoĞci polsko-rusko-europejskiej, ale takĪe w zakresie
esperymentów metodologicznych, które moĪna by przenieĞü z
poĪytkiem takĪe do analizy innych kultur literackich i ich związków
intertekstualnych (zob. np. EVEN-ZOHAR; SHEFFY 1990).
Przedstawione wczeĞniej refleksje pozwalają, moim zdaniem, na
wyciągniĊcie dwóch wniosków: po pierwsze, páynnoĞü granic i
róĪnorodnoĞü są cechy specyficzne literatury ukraiĔskiej i czĊĞcią jej
wewnĊtrznej struktury. Stąd rodzi siĊ trudnoĞü przypisania licznych
zjawisk literackich (poszczególnych dzieá, pisarzy, zespoáów dzieá,
nurtów i tendencji stylistycznych, obrazowych, jĊzykowych itd.) do
jednej tylko literackiej kultury ukraiĔskiej w znaczeniu „narodowym”. Fenomenologia ta wyáoniáa siĊ juĪ z obserwacji kultury
literackiej XVI-XVII wieku, ale dotyczy ona, przynajmniej czĊĞciowo, takĪe epok póĨniejszych (np. literatura w jĊzyku rosyjskim w
XIX w.) (zob. SAUNDERS; GRABOWICZ 2002; JAKOVENKO 1994). To
samo zjawisko obserwujemy w przypadku literatury polskiej i
rosyjskiej: pewna czĊĞü twórców naleĪy nie do jednej, ale do kilku
przestrzeni literackich i kulturowych (np. ukraiĔskiej, biaáoruskiej,
litewskiej). Wáączania wielu nazwisk i dzieá do historii dwóch (czy
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nawet wiĊkszej iloĞci) literatur narodowych – polskiej, ukraiĔskiej,
biaáoruskiej, litewskiej, rosyjskiej – nie naleĪy oceniaü jako
„defraudacjĊ” jednej z nich na rzecz drugiej czy teĪ jako „walkĊ o
posiadanie” skarbów umysáowych i kulturalnych miĊdzy ich
potencjalnymi „wáaĞcicielami”, choü moĪna zrozumieü, jakie warunki
spoáeczne i historyczne sprawiáy, Īe jeszcze do niedawna panowaáo
takie wáaĞnie podejĞcie. W przyszáoĞci jednak powinniĞmy siĊ staraü
stworzyü takie miĊdzynarodowe i historyczno-spoáeczne warunki dla
pracy naukowej, by powrót do tych starych kategorii myĞlenia i
oceny nie byá juĪ potrzebny.
W historii kultury zdarzają siĊ zjawiska, które z natury rzeczy są
wáasnoĞcią wielu narodów i w taki sposób powinny byü oceniane. Na
tak skomplikowanym obszarze kulturowym jak Europa Ğrodkowowschodnia, z ziemiami ruskimi wáącznie, okreĞlenie i opisanie przestrzeni kulturalnej na zasadzie tradycyjnego podejĞcia narodowego
jest, moim zdaniem, nie tylko dopuszczalne ale i porzebne w odniesieniu do wszystkich chronologicznych faz jej rozwoju. Z drugiej
strony, w przypadku zjawisk takich jak kultura ruska czasów
dawnych, tzn. z przed epoki romantycznej, z páynnoĞcią jej granic
jĊzykowych i narodowych i wielowarstwowoĞcią jej kultury, obowiązuje podejĞcie pozwalające spojrzeü na róĪne obszary z kilku
perspektyw badawczych. Wynika stąd, Īe te same zjawiska kulturalne
i literackie mogą odsáaniaü bardzo odmienne funkcje w zaleĪnoĞci od
punktu widzenia przyjĊtego zarówno przez badacza jak i odbiorcĊ
danego tekstu.
Opis i analiza dzieá, autorów i szkóá, zjawisk kulturowych i
artystycznych, mitów i mentalnoĞci ludów Īyjących na terenach
polsko-litewskich (czy szerzej, na ziemiach Ğrodkowowschodnich)
powinny pozwoliü nam z jednej strony na wyodrĊbnienie systemów
narodowych i regionalnych, w których wszystkie elementy zazĊbiają
siĊ i uzupeániają, a z drugiej na wskazanie wiĊkszych caáoĞci, w
obrĊbie których rozwijają siĊ poszczególne systemy narodowe i
regionalne. MoĪna przewidzieü, Īe w ten sposób odkryjemy zakresy
przenikania wpáywów, strefy nakáadających siĊ na siebie fundamentalnych elementów kulturowych: powinny siĊ na nie skáadaü
dzieáa, osobowoĞci, idee i mity, które rozwijaáy siĊ paralelnie w
róĪnych kontekstach narodowych i regionalnych. Interpretacja tych
„faktów kulturalnych” (dzieá, osobowoĞci, idei, mitów) prowadziü
bĊdzie z kolei do definicji róĪnych (analogicznych lub paralelnych)
funkcji odgrywanych przez poszczególne „fakty” w danym kontekĞcie. By osiągnąü ten cel niezbĊdne jest jednak dysponowanie
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ogromną bazą dobrze udokumentowanych i precyzyjnych danych,
której slawistyka w chwili obecnej niestety nie posiada. Mimo to,
takĪe w systemie záoĪonym z róĪnych kontekstów badanych z punktu
widzenia ich wzajemnych zaleĪnoĞci, który nazwaü moglibyĞmy
„interkontekstualnym” moĪna znaleĨü przestrzeĔ dla polifunkcjonalnych ocen róĪnych zjawisk kulturowych. Ocen, które mogą
uwzglĊdniaü punkty widzenia róĪnego typu: narodowe i regionalne,
ale takĪe wielostronne, ponadnarodowe, synchroniczne i diachroniczne, typologiczne i „wpáywowe”. W takim interkontekstualnym
systemie znalazáoby siĊ miejsce takĪe dla róĪnych propozycji
periodyzacji (poszczególnych epok i zjawisk dáugotrwaáych), definicji „centrum” i „peryferii” kulturowej i innych konceptów terminologicznych, których nie ma tu miejsca wyliczaü.
Postaram siĊ wyjaĞniü te moje myĞli na kilku ograniczonych
przykáadach, dotyczących jednoczeĞnie wielowarstwowoĞci i polifunkcjonalnoĞci z jednej strony, a swoistoĞci kultury ukraiĔskiej z
drugiej.
Stefan Jaworski opanowaá doskonale jĊzyk polski i áaciĔski,
technikĊ pisania wierszy i prozy retorycznej, system myĞlenia logiki
formalnej i filozofii arystotelesowskiej. Ze wzglĊdu na te cechy jego
dzieáa polskie i polsko-áaciĔskie przypisaü moĪna bez trudnoĞci do
zespoáu polskiej kultury barokowej: osobliwoĞci jĊzykowe nie
wykraczają poza normy róĪnic regionalnych owych czasów, a
wartoĞü estetyczna jego utworów nie jest mniejsza niĪ w przypadku
wielkiej iloĞci „rdzennych” panegiryków polskich. Jednak w literaturze polskiej twórczoĞü Jaworskiego odebrano jako zjawisko
peryferyjne, lub nawet obce. Miaáy na to wpáyw róĪne czynniki
zewnĊtrzne i wewnĊtrzne, m.in. bogactwo polskiej literatury, niechĊü
czĊĞci polskich badaczy do literatury kresowej, przywiązanie
Jaworskiego do ideologii prawosáawnej i fakt, Īe wiĊkszoĞü swych
dzieá napisaá w Rosji, manifestowane przez pisarza poczucie
przynaleĪnoĞci do spoáeczeĔstwa ukraiĔskiego i do „koáa” Mazepy
(trzeba pamiĊtaü, Īe sposób wyraĪania siĊ ĞwiadomoĞci narodowej
byá inny niĪ w epoce romantycznej i obecnej, opieraá siĊ bowiem na
kryterium religjinym – prawosáawia, kozackim – dawnych „przywilejów” i autonomii hetmaĔskiej, i ciągáoĞci terytorialnej) (BROGI
BERCOFF 1997; 1998a). Z tych powodów w siedemnastowiecznej
Polsce a takĪe w pracach póĨniejszych krytyków literackich
pisarstwo Jaworskiego uznano za zjawisko „peryferyjne”. To samo
zauwaĪyü moĪna w odniesieniu do innych pisarzy i dziaáaczy
ukraiĔskich, nawet takich jak àazarz Baranowicz, który wiĊkszoĞü
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swych utworów napisaá po polsku, nigdy nie wyemigrowaá do Rosji i
energicznie sprzeciwiaá siĊ wpáywom politycznym Rosji na Ukrainie
(CHYNCZEWSKA-HENNEL, 1997, uwaĪa, Īe Baranowicza trzeba
uznaü za pisarza i dziaáacza wyáącznie ukraiĔskiego). Wspomniani
wczeĞniej Orzechowski i RysiĔski zostali natomiast uznani (i
sáusznie) za zjawiska „centralne” w kulturze polskiej. Natomiast dla
odbiorcy ukraiĔskiego wáączenie ich do historii kultury ukraiĔskiej
czy biaáoruskiej jest zabiegiem nowym, przypadającym dopiero na
wiek XX. W ĞwiadomoĞci kultury literackiej i paĔstowej Ukrainy
XVII wieku Baranowicz i Jaworski uwaĪani byli z pewnoĞcią za
postacie centralne i tak traktuje ich teĪ ĞwiadomoĞü literacka nowej,
niezaleĪnej Ukrainy, choü w XIX i czĊĞciowo XX wieku zostali oni
zepchniĊci na peryferie kultury z racji niechĊci do baroku, z
powodów związanych bądĨ z ideaáami patriotycznymi bądĨ z
rosyjsko-prawosáawną lub rosyjsko-radziecką ideologią; inny los
przypadá Dymitrowi Tuptale, czczonemu jako ĞwiĊty i stanowiącemu
niezmiennie ulubiony przedmiot badaĔ literackich.
Nasuwa siĊ pytanie, jaka jest pozycja ruskich pisarzy i dziaáaczy
kultury epoki baroku w stosunku do rosyjskiej kultury literackiej. W
Rosji Baranowicz traktowany byá jako zjawisko peryferyjne: nie
przypadkiem jego zbiór kazaĔ Truby sloves propovednych nie
doczekaá siĊ wydania w Moskwie, a nawet wydanie kijowskie
rozchodziáo siĊ nie bez trudu i tylko dziĊki poparciu Symeona
Poáockiego. Z kolei dzieáa Poáockiego, Jaworskiego i Tuptaáy
powstaáe w okresie rosyjskim trzeba uznaü z punktu widzenia
moskiewskiego za zjawisko centralne. Czy ze wzglĊdu na to, Īe
zostaáy napisane w jĊzyku „normatywnym” dla Rosji, w rosyjskim
kontekĞcie i dla rosyjskich odbiorców, naleĪy je wyáączyü z
horyzontu literatury ukraiĔskiej? Wydaje mi siĊ, Īe znaczna czĊĞü
dzieá napisanych w Rosji jest na tyle silnie związana z tym krajem i
ze Ğrodowiskiem moskiewskim i peterburgskim, Īe pojawiają siĊ
jasne cechy peryferyjnoĞci w stosunku do „centrum” kultury ukraiĔskiej. Warto jednak pamiĊtaü, Īe dzieáa te zachowaáy silny związek
genetyczny i intelektualny z ruską „macierzą”, gdyĪ zrodziáy siĊ z
podáoĪa Akademii Kijowskiej i bez niej nie mogáyby ujrzeü Ğwiatáa
dziennego. Ciekawym przykáadem podobnego zjawiska przynaleĪnoĞci do dwóch zespoáów kulturalnych sa takĪe intermedia i
szkolne przedstawienia teatralne tworzone przez UkraiĔców w Rosji
w poáowie XVIII wieku, np. H. Konyjs’kiego (LEWIN 1967: 60-112).
Sprawa jest jednak znacznie bardziej záoĪona. WĞród dzieá
napisanych w Rosji moĪna wyodrĊbniü grupĊ, która przejawia pewien
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stopieĔ peryferyjnoĞci w stosunku do Ukrainy np. ĞciĞle związane z
okolicznoĞciami historycznymi i panegirycznymi kazania, które
powstawaáy z myĞlą o dworze carskim i wspieraáy imperialną politykĊ: z Ukrainą związane one byáy z punktu widzenia ich podáoĪa
kulturalnego, kompozycji retorycznej i obrazowej, w obiegu ruskim
miaáy jednak znaczenie doĞü ograniczone. Sáynny pierwszy wielki
wschodniosáowiaĔski „traktat teologiczny” Kamen’ very zrodziá siĊ z
ruchu umysáowego i religijnego związanego z kulturalnym synkretyzmem polsko-ruskim, zwáaszcza z Akademią MohylaĔską. Autor
wysáaá dzieáo do Kijowa w nadziei, Īe znajdzie siĊ tam wydawca
chĊtny do jego opublikowania, gdyĪ ani w Moskwie ani w Petersburgu nie doczekaáo siĊ ono zezwolenia na druk przed Ğmiercią cara
Piotra I i samego autora. Rozprawa ukazaáa siĊ po raz pierwszy w
Moskwie (w 1728 roku) po Ğmierci cara, a wkrótce potem, w 1730
roku, takĪe w Kijowie. Warto jednak pamiĊtaü, Īe bardzo dáugo czytana ona byáa (w drukach i w rĊkopisach) na poziomie ogólnoprawosáawnym, w przestrzeni wschodniosáowiaĔskiej kultury cerkiewnej,
zajmując – jeĞli chodzi o korelacjĊ centrum/peryferie – podobną
pozycjĊ tak na Ukrainie jak i w Rosji.
Istnieje jednak grupa dzieá napisanych w Rosji przez tych
samych autorów, która funkcjonowaáa tylko w maáym krĊgu, w
obiegu prywatnym, ruskim, lub adresowana do Ğrodowiska ruskiego.
Do tej grupy moĪna zaliczyü np. wspomniane wczeĞniej listy
Symeona Poáockiego, Stefana Jaworskiego i innych mniej znanych
literatów tego okresu, a takĪe listy i Diariusz Dymitra Rostowskiego,
epitafia Jaworskiego na Ğmierü Waráama JasiĔskiego (Symbol i
Emblemma, 1707) i tegoĪ autora ElegiĊ do ksiąĪek. Nie przypadkowo
dzieáka te zostaáy napisane w róĪnych, czĊsto mieszanych jĊzykach
(napisane po cerkiewno-sáowiaĔsku – i nie mogáo byü inaczej ze
wzglĊdu na gatunek i okolicznoĞciowy charakter tych utworów –
epitafia stanowią ciekawą próbĊ dostosowania szeĞciowerszowej
polskiej formy stroficznej do jĊzyka koĞcielnego). Utwory te mają
czĊĞciowo znaczną wartoĞü literacką i choü napisane zostaáy na
obczyĨnie, bez wahania zaliczyáabym je do „centrum” literatury
ukraiĔskiej. Czy przypisaü je moĪna równieĪ do „centrum” literatury
rosyjskiej? Bez wątpienia, skoro okolicznoĞci ich powstania i ich
autorzy związani byli z politycznym, cerkiewnym i kulturalnym
Īyciem Rosji. Nie da siĊ jednak ukryü, Īe dzieáa te reprezentują
odmienną, róĪniącą siĊ od oficjalnej, typologiĊ umysáową,
objawiającą siĊ w ich funkcji i jĊzyku, we wspomnieniowych
wątkach tematycznych, w nierozerwalnie związanych z tradycją
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ruską, polsko-ruską, zachodnią i klasyczną rozwaĪaniach literackich i
osobistych. Funkcjonowanie róĪnych jĊzyków i rejestrów jĊzykowych daje pojĊcie nie tylko o wymiarze róĪnic osobowych miĊdzy
pisarzami, ale takĪe o róĪnicach miĊdzy oĞrodkami kulturalnymi z
których pochodzili i do których emigrowali. Nie jest przypadkiem, Īe
znalazászy siĊ w Rosji Stefan Jaworski przestaá pisaü polsko-áaciĔskie
wiersze (Elegia stanowi wyjątek, poza tym adresowana jest przede
wszystkim do samego siebie, oraz do mnichów ukraiĔskich, którzy
mieli otrzymaü ksiĊgozbiór Jaworskiego) (BROGI BERCOFF 1998a;
2000). Panegiryki na czeĞü Piotra napisaá Stefan w formie kazaĔ (tzn.
w starej formie „Sáowa pochwalnego”). Natomiast Symeon Poáocki i
Karion Istomin pisali ozdobne wierszowane panegiryki na czeĞü
carów w jĊzyku rosyjsko-cerkiewno-sáowiaĔskim. Rozpowszechnienie siĊ áaciny w Rosji na (stosunkowo) szerszą skalĊ rozpoczĊáo siĊ,
moim zdaniem, wáaĞciwie dopiero wraz z dziaáalnoĞcią Teofana
Prokopowicza, w drugim dziesiĊcioleciu XVIII wieku i miaáo wtedy
funkcjĊ i charakter zasadniczo odmienny niĪ na Rusi (OKENFUSS
1996; BROGI BERCOFF 2003). Dokáadna analiza podobieĔstw i róĪnic
miĊdzy tymi pisarzami i ich polskimi (lub zachodnimi) wzorami to
zadanie na przyszáoĞü. ChociaĪ twórcy ci byli wykwitem tego samego
renesansowo-barokowego modelu kulturalnego, urzeczywistniali te
same reguáy i zasady odmiennymi sposobami.
Próba oddzielenia zjawisk „centralnych” i „peryferyjnych” w
sferze „wysokiej” literatury cerkiewno-paĔstwowej w Rosji i na
Ukrainie wydaje siĊ zadaniem duĪo trudniejszym niĪ rozdzielenie
zjawisk „peryferyjnych” i „centralnych” w polskojĊzycznej literaturze na Ukrainie i w Polsce. JednoĞü religii, áatwoĞü, z jaką ruscy
literaci adaptowali siĊ do nowego Ğrodowiska i ogromny wpáyw
kultury ruskiej w Rosji sprawiają, Īe znaczna czĊĞü dorobku literackiego wielu autorów naleĪy do dwóch bliskich, a jednak oddzielnych zespoáów kulturalnych, czyli do literatury ukraiĔskiej (i biaáoruskiej) oraz do literatury rosyjskiej. Opisanie i uĞwiadomienie sobie
ze strony badaczy odrĊbnoĞci kulturalnej i literackiej dwóch
obszarów kulturalnych, jakimi są Rosja i RuĞ, stanowi niezbĊdny
krok wstĊpny do zrozumienia wartoĞci kaĪdego z nich, a jednoczeĞnie do okreĞlenia ich znaczenia w caáym systemie wschodniosáowiaĔskim i – w szerszej perspektywie – w caáoĞci systemu
kulturowego Europy Ğrodkowo-wschodniej. JeĞli ustalimy najbardziej
charakterystyczne cechy kaĪdego zespoáu „centralnego” i jego
„peryferii”, bĊdziemy w stanie wskazaü bardziej precyzyjnie funkcjĊ
kaĪdego skáadnika na róĪnych obszarach w danym okresie, i
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odcyfrowaü dziĊki temu liczne warstwy skáadające siĊ na caáy system
kultury poszczególnych regionów. Na koĔcu pozwolĊ sobie przytoczyü jeszcze dwa przykáady takich skomplikowanych stosunków
miĊdzy tradycją ruską i rosyjską, przykáady niezaprzeczalnego
wpáywu jednej kultury na drugą a zarazem gáĊbokiej róĪnicy
funkcjonalnej miĊdzy oboma systemami kulturowymi.
Pierwszy z tych przykáadów – „kanty” koĞcielne – to zjawisko
luĨniej związane z kulturą wysoką, mimo iĪ o pozycji zajmowanej
przez Ğpiew religijny w systemie kultury i religii decydowaá
oczywiĞcie wyĪszy kler. Ostatnie badania H. Rothego i jego szkoáy
pokazaáy, Īe kanty ewangelickiego pochodzenia przyjĊáy siĊ w
ukrainizowanej szacie jĊzykowej nie tylko na Rusi, ale i w Rosji.
RóĪnica polega na tym, Īe na Rusi funkcjonowaáy one w cerkwiach
na tym samym poziomie liturgicznym co w koĞcioáach, tzn. weszáy
do „centrum” systemu koĞcielnego, natomiast w Rosji pozostaáy na
jego peryferiach: skatalogowane w porządku alfabetycznym jako
pieĞni o charakterze wyáącznie obyczajowym, pozakoĞcielnym,
speániaáy funkcjĊ podobna do funkcji „wierszy duchownych” Ğpiewanych na ulicach przez Ğlepców (ROTHE 2000; 2000a; STERN 2000, z
tekstami i obszerną bibliografią; WÖHLER 1999).
Po rozwaĪaniach nad polimorfizmem jĊzykowym i odrĊbnymi
sposobami organizowania i „uĪytkowania” niektórych form Īycia
religijnego (kanty) pozwolĊ sobie zwróciü uwagĊ takĪe na funkcjonowanie metafor, emblematów, alegorii, tropów retorycznych i form
poetycznych w dzieáach wymienionych wczeĞniej pisarzy, np.
Symeona Poáockiego, Stefana Jaworskiego i innych Rusinów z jednej
strony, a z drugiej pisarzy pochodzenia rosyjskiego, którzy pobierali
nauki w Kijowie, ale nie uczyli siĊ w akademiach w Polsce lub w
innych krajach. Nowe badania na ten temat dotyczące dzieá Kariona
Istomina sugerują, Īe mechanizmy odbioru tego samego dziedzictwa
– polskiej i zachodnio-europejskiej poetyki i retoryki – mogáy dziaáaü
w poszczególnych wypadkach w odmienny sposób, prowadząc do
powstania u róĪnych pisarzy dzieá pod pewnymi wzglĊdami sobie
bliskich, ale zarazem róĪniących siĊ pod wieloma aspektami. Tropy i
obrazowoĞü, organizacja rytmiczna i stroficzna w wierszach panegirycznych Kariona Istomina są na przykáad odmienne pod wzglĊdem
organizacji i funkcji od analogicznych figur w tekstach tradycji
ukraiĔskiej i – przede wszystkim – europejskiej (COTTA RAMUSINO
2002).
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Potrzeba opisania literatury narodowej kaĪdej epoki, okreĞlenia
jej cech zasadniczych, ustalenie jej gáównych nurtów tematycznych,
dominujących idei, tendencji umysáowych, chwytów retorycznych i
prądów stylistycznych jest oczywista i niezaprzeczalna. Ustalenie
kanonu literackiego jest niezbĊdne, chociaĪ moĪe on ulegaü w
róĪnych okresach zmianom i wahaniom w zaleĪnoĞci od sytuacji
kulturowej i Ğwiatopoglądu odbiorców. Wydaje mi siĊ niepodwaĪalne, Īe ustalenie i opisanie potrzebnego zbiorowoĞci narodowej
„wewnĊtrznego” kanonu pozostaje wciąĪ jednym z podstawowych
zadaĔ badaĔ humanistycznych. OkreĞlenie zasadniczych cech
narodowych i dialektycznego stosunku miĊdzy tym, co uwaĪa siĊ za
„wáasne” a tym co odczuwa siĊ jako „obce” jest zabiegiem naturalnym i potrzebnym kaĪdej kulturze. Tendencja ta byáa szczególnie
widoczna w latach dwudziestych XX w. kiedy po zakoĔczeniu I
Wojny ĝwiatowej kultura europejska staáa siĊ Ğwiadkiem ekspansji i
pokazania siĊ „nowych” kultur literackich takich paĔstw jak Polska,
Czechy, Sáowacja, WĊgry, Sáowenia i inne kraje sáowiaĔskie i
niesáowiaĔskie, odczuwających koniecznoĞü narodowego samookreĞlenia. Na ogóá zwracano w tych przypadkach uwagĊ przede
wszystkim na zjawiska naleĪące do „centrum” kultury literackiej,
szczególnie w jĊzyku narodowym: w Polsce poáoĪono nacisk na
twórczoĞü w jĊzyku polskim (lekcewaĪąc np. literaturĊ áaciĔskojĊzyczną), z jednej strony podkreĞlano „polskoĞü” autorów pochodzenia
kresowego, a z drugiej lekcewaĪono lub pomijano zupeánie dzieáa o
charakterze ruskim, nawet jeĞli zostaáy one napisane po polsku.
Podobne zjawiska moĪna zauwaĪyü w literaturze czeskiej w
odniesieniu do twórczoĞci niemieckojĊzycznej, a w literaturze sáowackiej w stosunku do utworów napisanych po áacinie lub po
wĊgiersku.
W przypadku literatury ukraiĔskiej moĪna zrozumieü sceptycyzm, z jakim takie jej cechy jak pluralizm i wielowarstwowoĞü
zostaáy potraktowane przez tych, którzy patrzyli na dziedzictwo
umysáowe swego narodu z punktu widzenia romantycznoodrodzeniowej i nowoczesnej tradycji narodowej czy wrĊcz „nacjonalistycznej” (narodotwórczej i paĔstwotwórczej). Ambiwalentny
stosunek przedstawicieli wyĪszego kleru do ksztaátowania siĊ
toĪsamoĞci narodowej i ich lojalnoĞü wobec struktur koĞcielnych, z
natury rzeczy ponadnarodowych, a po 1686 roku podporządkowanych wáadzom rosyjskim spowodowaáo (i powoduje do dzisiaj)
niechĊtne nastawienie do „nie-narodowego” odáamu literatury XVII
wieku i postawĊ „wybiórczą”, skáaniającą siĊ ku wyszukiwaniu
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zjawisk „czysto narodowych” (lub w ten sposób odbieranych).
UwaĪam, Īe dokáadniejsze opisanie warunków kulturalnych XVII
wieku i gáĊbsze zrozumienie typologii umysáowej i funkcjonowania
cech charakterystycznych dla mentalnoĞci i spoáeczeĔstwa tej epoki
(np. jeĞli chodzi o ocenĊ „znaków” ĞwiadomoĞci narodowej),
pozwolą na stopniowe uksztaátowanie siĊ nowego, bardziej
elastycznego i wywaĪonego spojrzenia na zróĪnicowane zjawiska
kulturalne epoki baroku. JednoczeĞnie uwaĪam zarazem za jak
najbardziej naturalną potrzebĊ ustalenia zasadniczych i specyficznych
cech kaĪdej literatury narodowej, zwáaszcza w przypadku literatury
ukraiĔskiej, której godnoĞü, odrĊbnoĞü i wartoĞü przez bardzo dáugi
czas nie byáa uznawana.
Nie oznacza to, Īe przestanie obowiązywaü koniecznoĞü
jednoczesnego odnoszenia siĊ do caáego zespoáu zjawisk charakteryzujących system kulturalny kaĪdej epoki w szerszym ujĊciu przestrzennym. Np. siedemnastowieczna kultura nie wyczerpuje siĊ
bynajmniej w pojĊciu „baroku”, wrĊcz przeciwnie, dopiero w
szerszym zespole fenomenologii kulturalnej wyáaniają siĊ jaĞniej jej
cechy narodowe i regionalne z jednej strony, a związki z europejską
tradycją z drugiej. W intermediach, w poezji satyrycznej, w parodii,
w „dumach” i w „kantach” religijnych, w gawĊdzie historycznej, w
táumaczeniach powieĞci rycerskich i pseudo-historycznych, w
„facecjach” i innych krótkich gatunkach narracyjnych, w táumaczonych i oryginalnych latopisach itd. przetrwaáy tradycyjne (czasami
wrĊcz folklorystyczne) gatunki narodowe, stare formy literackie i
kulturalne wywodzące siĊ ze Ğredniowiecznej tradycji europejskiej,
odpryski kultury renesansowej pochodzenia polskiego i europejskiego, rozpowszechnione w caáej Europie formy poetyckie i
teatralne, dostosowywane do potrzeb regionalnych i wzbogacane o
narodową tradycjĊ i folklor9. Nawet koĞcielne oratorstwo, sztuka
nawiązująca do antyku, podporządkowana Īelaznym reguáom retoryki
i prawosáawnej ideologii religijnej byáa zarazem gatunkiem otwartym
na ogromną iloĞü wariantów literatury anegdotycznej, przykáadów
historycznych,
przypowieĞci
i
dowcipów
zadziwiających
publicznoĞü: twórcza i tematyczna inwencja kaznodziejów zdawaáa
siĊ niewyczerpana.
9

Warto mieü w pamiĊci cenne rozprawy W.N.Pierietca na ten temat, a z
wielkich syntez HistoriĊ literatury ukraiĔskiej M.VOZNJAKA (1924/2001), cenną ze
wzglĊdu na rzadkie w rozprawach syntetycznych bogactwo Ĩródáowe i wielostronne
ujĊcie, dające peány obraz róĪnorodnego i wielowarstwowego charakteru gatunkowego, jĊzykowo-stylistycznego i polifunkcjonalnego ukraiĔskiej kultury literackiej.
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TrudnoĞci w oddzieleniu specyficznych cech literatury ukraiĔskiej od elementów ogólnowschodniosáowiaĔskich i zjawisk naleĪących bądĨ wywodzących siĊ z innych obszarów kulturalnych
(polskiego i europejskiego) zobowiązuje, moim zdaniem, do podjĊcia
nowych badaĔ naĞwietlających jednoczeĞnie wzajemne interferencje i
wpáywy kulturalne oraz specyficzne cechy narodowe i regionalne.
Analogiczne zjawiska pojawiające siĊ w róĪnych kontekstach
kulturalnych mają bowiem czĊsto funkcje bardzo zróĪnicowane,
nawet jeĞli wyraĪane są w tym samym jĊzyku lub wywodzą siĊ z tego
samego dziedzictwa kulturalnego np. ze studiów na tych samych
uczelniach, jak to byáo w przypadku Polaków i Rusinów w XVII
wieku. W najbliĪszych latach nauka o literaturze i kulturze obszaru
polsko-rusko-rosyjskiej i caáej Europy Ğrodkowo-wschodniej powinna
zmierzaü, moim zdaniem, przede wszystkim do polifunkcjonalnego i
polisystemowego (by posáuĪyü siĊ jeszcze raz terminologią proponowaną przez Evena-Zohara) zbadania tych zjawisk.

5. – Spadek Rusi kijowskiej i problem ciągáoĞci kultury ukraiĔskiej.
W jakim stopniu moĪna odnieĞü przedstawione wczeĞniej uwagi
równieĪ do Ğredniowiecznej kultury i literatury wschodniosáowiaĔskiej, zwáaszcza z okresu kijowskiego, i jaka mogáaby byü ich
funkcja heurystyczna?
Jednym z najgorącej dyskutowanych i draĪliwych problemów
ostatnich lat jest zagadnienie, czy naleĪy uznaü literaturĊ Rusi
kijowskiej za pierwszy etap rozwoju literatury ukraiĔskiej. Nie przypadkiem niedawna synteza O. Pachlovskiej nosi tytuá Civiltà letteraria ucraina (Rzym 1996), podkreĞlając, Īe opisem objĊte zostaáy
nie tylko zjawiska czysto literackie i odpowiadające wspóáczesnemu
znaczeniu pojĊcia „ukraiĔski”: praca prezentuje w istocie caáy zespóá
kulturalnych stratyfikacji, które w róĪnych epokach i w wyniku
bodĨców i tendencji przenikających z róĪnych kultur daáy początek
wspóáczesnemu zespoáowi zjawisk okreĞlanemu jako „literacka
kultura ukraiĔska” (por. BROGI BERCOFF 1999; ROTHE 2000b: 24-31;
GIRAUDO 2002: 159-163).
Od czasów Maksymowicza i Antonowicza, jak wiadomo,
gáównie za sprawą Hruszewskiego, badacze ukraiĔscy uznali
wáączenie epoki kijowskiej do gáównego korpusu historii i literatury
ukraiĔskiej za podstawową tezĊ swoich badaĔ (HRUSHEVS’KYJ
1952/1984, 1987; SYSYN 1997; POPPE; POLOēSKA-VASYLENKO: 2-
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15; GIRAUDO 1992; PELENSKI: 213-226). Natomiast filologowie i
mediewiĞci10 spoza Ukrainy czĊsto podkreĞlali trudnoĞci w wyodrĊbnieniu w Ğredniowiecznej literaturze wschodniosáowiaĔskiej
cech narodowych nie tylko we wspóáczesnym, dziewiĊtnasto- i
dwudziestowiecznym sensie tego terminu, ale równieĪ w znaczeniu,
jakie nadawano im w kulturze literackiej XVI i XVII wieku.
Zjawiska jĊzykowe, formalne i ideologiczne literackiego systemu
Ğredniowiecznego analizuje siĊ zwykle jako „korpus” zasadniczo
jednolity, oparty na wspólnych zasadach strukturalnych, definiowany
zwykle jako „prawosáawno-sáowiaĔski” (PICCHIO 1958, 1973, 1975,
1983; LIPATOW; i por. takĪe FRANKLIN 2002, 2002a; ROTHE 2000b).
Z tej wspólnej podstawy miaáyby po XIV wieku wyrastaü indywidualne kultury literackie i jĊzyki wschodniosáowiaĔskie: biaáoruska,
rosyjska i ukraiĔska (podane tu w kolejnoĞci alfabetycznej).
Zasadniczym punktem spornym jest fakt, Īe z punktu widzenia
Hruszewskiego chodzi nie tylko o uznanie starej literatury kijowskiej
za pierwszą fazĊ wspóáczesnej literatury ukraiĔskiej, ale zarazem o
poddanie w wątpliwoĞü czy wrĊcz zanegowanie sáusznoĞci i zasadnoĞci uwaĪania literatury Rusi kijowskiej za pierwszy etap rozwoju
literatury rosyjskiej. Wokóá cieszących siĊ duĪym rozgáosem prac
Hruszewskiego rozpĊtaáa siĊ gwaátowna, do dziĞ trwająca polemika
na temat dziedzictwa kijowskiego i wspólnych lub wyáącznych „praw
wáasnoĞci” do tego dziedzictwa.
W rzeczywistoĞci w najnowszych studiach na ten temat poczyniono wiele przekonujących obserwacji podkreĞlających koniecznoĞü
gáĊbokiej rewizji wielu, uznanych wczeĞniej za ostateczne i niepodwaĪalne, schematów i periodyzacji (bibliografia tego problemu jest
juĪ bardzo szeroka, jedną z najlepszych syntez jest PELENSKI 1998;
zob. równieĪ VELYCHENKO 2000; POLOēSKA-VASYLENKO; KEENAN
1992). Jeden z aspektów problemu (wzbudzający liczne animozje
wĞród badaczy) związany jest – moim zdaniem – z faktem, Īe wiele
tradycyjnych historii literatury Ğredniowiecznej Rusi bierze pod
uwagĊ tylko ograniczoną, specyficzną grupĊ tekstów o „wysokich”,
elitarnych cechach, związaną z instytucjami koĞcielnymi, zwáaszcza
monastycznymi. Z natury rzeczy utwory te mają charakter ponadnarodowy, odwoáują siĊ do idei naleĪących do spoáecznoĞci
10

Ciekawe, chociaĪ dyskusyjne stanowisko co do odmiennoĞci punktu widzenia badacza w zaleĪnoĞci od jego specjalizacji zajmuje N. JAKOVENKO (2002: 361): w
jej mniemaniu, pisarze z samej natury ich zawodu, polegającego na przemienianiu
rzeczywistoĞci w symbole literackie, skáaniają siĊ ku romantycznemu, narodowemu
modelowi odbioru literatury.
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chrzeĞcijaĔskiej nie tylko wschodniosáowiaĔskiej czy prawosáawnosáowiaĔskiej, ale w szerszej perspektywie do caáej „oikumene” sáowiaĔsko-bizantyjskiej. W procesie centralizacji Moskwa zawáaszczyáa tradycjĊ kijowską wáaĞnie w imiĊ tej jĊzykowej, religijnej i
kulturalnej jednoĞci: początek narodowej i paĔstwowej ĞwiadomoĞci
w Rosji i w związku z tym rewindykacja „praw dziedzicznych” do
tradycji kijowskiej przypada w istocie na wiek XVI i, przede
wszystkim XVII, a takĪe na czasy póĪniejsze (por. rozprawy
PELENSKIEGO 1998, i dla porówniania z innym punktem widzenia:
KEENAN 1992, 1994; FRANKLIN 2002). Nastąpiáo to w duĪym stopniu
w imiĊ owej prawosáawno-sáowiaĔskiej jednoĞci, która trwaáa do
XVII wieku (a nawet do osiemnastego, jeĞli wziąü pod uwagĊ
BuágariĊ i SerbiĊ).
Z drugiej strony, w historyczno-kulturalnym zespole Rusi
kijowskiej istnieje wiele sektorów, które zdradzają znaczące cechy o
charakterze regionalnym, zarówno pod wzglĊdem struktury jak i
wewnĊtrznego rozwoju. JeĞli chodzi o pierwszy aspekt, wystarczy
przypomnieü na przykáad roĪnice struktury spoáeczno-ekonomicznej,
kulturalnej, jĊzykowej i politycznej republiki Nowogrodu i ksiĊstwa
Tweru, albo róĪnice miĊdzy ksiĊstwem Halickim, WoáyĔskim,
Kijowskim, Czernichowskim i SmoleĔskim (by wspomnieü tylko o
najwaĪniejszych) (PLJUCHANOVA; BIRNBAUM; Novgorod…; VODOFF
1989, 2003; CHYNCZEWSKA-HENNEL-JAKOWENKO 2000). Druga
kwestia dotyczy w mniejszym stopniu elitarnej sáowiaĔskiej literatury
koĞcielnej, a wiĊkszym specyficznych cech tekstów prawnych,
tradycji oralnej (byliny, dumy, gawĊdy historycznej), historii
instytucji, myĞli politycznej, dialektalnych aspektów jĊzyka
(ZALIZNJAK 1996; SHEVELOV 1979; i por. takĪe KEENAN 1992: 2931, dla jego ciekawych uwag o zagadnieniu stosunków Rusi z staroobrzĊdowcami). Jest oczywiste, Īe przeszeregowując zespóá analizowanych zjawisk i perspektywĊ, z której siĊ go obserwuje, moĪna
dojĞü takĪe do radykalnej zmiany w ocenie przedmiotu analizy, do
odmiennego umiejscowienia go w obrĊbie szerszych struktur i w
rezultacie takĪe do zmiany przypisywanej mu nazwy.
Pelenski dobrze ukazuje polityczno-instytucjonalne róĪnice i
odmienną ewolucjĊ dynastyczną i paĔstwową na obszarach suzdalsko-moskiewskich i halicko-woáyĔskich w okresie od XII do XV
wieku (por. takĪe POLOēSKA-VASYLENKO). Badacz opisaá stopniowe
zawáaszczanie ze strony Moskwy dziedzictwa kijowskiego, które
stanowiáo zarazem naturalny punkt wyjĞcia (z racji ciągáoĞci
terytorialnej) i odniesienia dla ksiĊstwa (czy teĪ „królestwa”) Daniáa i
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Romana, a potem dla spoáecznoĞci ruskich w obrĊbie Wielkiego
KsiĊstwa Litewskiego (na temat por. takĪe dyskusjĊ miĊdzy: KEENAN
1994; FRANKLIN 2002; KAPPELER 1994). Istnienie terytorialnej
ciągáoĞci w kulturalnej i instytucjonalnej ewolucji obszarów ruskich
staáo siĊ naturalnym punktem odniesienia dla wzrastającej ĞwiadomoĞci narodowej w procesie tworzenia siĊ ukraiĔskich i biaáoruskich
spoáecznoĞci „narodowych”, które w czasach wspóáczesnych zyskaáy
suwerenny status paĔstwowy. NajwiĊkszym problemem jest zdecydowanie czy ciągáoĞü terytorialna pociąga za sobą na ziemiach ruskich
takĪe ciągáoĞü kultury oscylującej pomiĊdzy dwoma tak róĪnymi od
siebie – jeĞli chodzi o jĊzyk, strukturĊ, funkcjĊ speánianą w
spoáeczeĔstwie itd. – biegunami, jak koĞcielno-sáowiaĔska literatura
epoki kijowskiej i czasów ksiĊstwa halicko-woáyĔskiego, i zbliĪająca
siĊ do modeli zachodnich kultura literacka okresu litewsko-polskiego
i hetmaĔszczyzny (por. m.i. dzskusjĊ w RUDNYTSKY - PRITSAK RESHETAR 1963).
Pomimo wyraĨnych róĪnic spoáeczno-politycznych i kulturalnych (objawiających siĊ takĪe na poziomie ewolucji lingwistycznej
i systemu literackiego) istnieje równieĪ, moim zdaniem, wiele
elementów wskazujących na istnienie ciągáoĞci miĊdzy tradycją Rusi
kijowskiej i Rusi czasów litewsko-polskich i epoką hetmaĔszczyzny.
Ewolucja konceptu dynastycznego i terytorialnego w ruskich kronikach zostaáa zanalizowana i obficie udokumentowana przez Pelenskiego, toteĪ nie ma sensu opisywaü jej tu ponownie. Nowe studia
historyczne o silnym ukierunkowaniu spoáeczno-kulturalnym N.
Jakovenki i T. Chynczewskiej Hennel opisaáy, oprócz zmiaĔ politycznych i instytucjonalnych równieĪ wiele aspektów pokrewnych
miĊdzy klasą szlachecką na Rusi kijowskiej i szlachtą polskolitewską, ukazując záoĪonoĞü etniczno-religijno-spoáecznych stosunków w obrĊbie warstwy szlacheckiej: polonizacja rusiĔskiej
szlachty, uwaĪana przez wielu historyków za niemal caákowitą, byáa
prawdopodobnie procesem o wiele wolniejszym i zróĪnicowanym, a
trwaáoĞü tradycji i etniczno-religijnej ĞwiadomoĞci czynnikiem duĪo
gáĊbszym i silniejszym niĪ zwykáo siĊ dotąd sądziü.
Jak wiadomo, nawiązanie do epoki ĞwiĊtego Wáodzimierza i
Wáodzimierza Monomacha jako do integrującej czĊĞci „historycznej
pamiĊci” Rusi miaáo fundamentalne znaczenie dla prawosáawnego
odrodzenia okresu mohylaĔskiego (by wspomnieü choüby o polskiej
przeróbce Pateryku kijowskiego dokonanej przez S. Kossowa w 1635
roku i podjĊtej potem przez A. Kalnofojskiego), lecz przypadki
legitymizacji historycznej opartej na odwoáaniu do dziedzictwa
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Ğredniowiecznej Rusi byáy powszechne juĪ w XVI i na początku
XVII wieku w antykatolickich i antyuniackich dzieáach polemicznych. Z czasów póĨniejszych przypomnijmy takĪe ĩywoty
ĞwiĊtych à. Baranowicza, o których maáo wiadomo, ale które z
pewnoĞcią stanowią przykáad wskrzeszania ukraiĔskiej pamiĊci
historycznej, czerpiącego w tym przypadku z tradycji prawosáawnej
poboĪnoĞci. Analogicznych przykáadów moĪna by przytoczyü jeszcze
wiele (z najnowszych prac na ten temat zob. np. CHYNCZEWSKAHENNEL 2002: 51-53; TOLOýKO 1994; JAKOVENKO 2002: 296-330).
Inne przykáady ciągáoĞci kultury znaleĨü moĪna wewnątrz
samego systemu literackiego np. w ewolucji pewnych gatunków
literackich. Od czasów Rusi kijowskiej, poprzez okres „litewski” i
barokowy, aĪ do drugiej poáowy XVIII wieku nieprzerwanie
rozwijaáa siĊ na przykáad sztuka i praktyka kaznodziejstwa i egzegezy
biblijnej. Zwyczaj komentowania wersetów biblijnych (zwáaszcza z
Ewangelii) i wygáaszania kazaĔ, znany juĪ od czasów Ilariona i
Cyryla Turowskiego znalazá wspaniaáy wyraz w sáynnych Sáowach
Grzegorza Camblaka i w czternasto- i piĊtnastowiecznych „Ewangeliach pouczających”, zawierających w sobie liczne elementy
kaznodziejskie. TradycjĊ kontynuowaáy dzieáa Cyryla Trankwilona
Stawrowieckiego i jego rówieĞników a potem wielka sztuka kaznodziejska epoki baroku i teologicznej myĞli Akademii Kijowskiej w
XVII i XVIII wieku (KREKOTEN’ 2000: 141-186). Abstrahując od
wielojĊzycznoĞci (róĪne warianty cerkiewnosáowiaĔskiego, „ruska
mowa” czy póĨny „sáowiaĔsko-rosyjski”) i typologii zmieniającej siĊ
w zaleĪnoĞci od dominacji wpáywów patrystycznych i bizantyjskich,
staroruskich czy polskich, Ğredniowiecznych, renesansowych i barokowych, decydującą kwestią wydaje mi siĊ funkcjonalna odmiennoĞü
ukraiĔskiej tradycji w stosunku do tradycji suzdalsko-moskiewskiej,
w której zwyczaj gáoszenia kazaĔ (z caáym zespoáem cech literackich,
umysáowych i spoáeczno-funkcjonalnych) nie rozwinąá siĊ, i zostaá w
peáni wáączony do rosyjskiej struktury literackiej i kulturalnej dopiero
w drugiej poáowie XVII wieku, podobnie jak wkáad uczonej tradycji
Akademii Kijowskiej (od Symeona Poáockiego poczynając).
CiągáoĞü kulturalna objawia siĊ zatem takĪe poprzez obecnoĞü
silnych elementów páynnoĞci systemu literackiego, jĊzyka, normatywnoĞci gatunku i semantycznego pluralizmu. WiĊc równieĪ w
obrĊbie gatunku, który z racji swojej funkcji spoáeczno-kulturalnej i
ciągáoĞci tradycji a takĪe pochodzenia geograficznego tekstów i ich
autorów róĪnicuje znacząco kulturĊ literacką Rusi kijowskiej od Rusi
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póánocno-wschodniej, zauwaĪyü moĪna charakterystyczne cechy
ukraiĔskiej tradycji literackiej. Z jednej strony widzimy ciągáoĞü
gatunku poprzez wiele epok, z drugiej nieokreĞlonoĞü granic jĊzykowych i kulturalnych i róĪnorodnoĞü elementów konstytutywnych w
ramach jednego tylko gatunku literackiego (czy raczej dwóch ĞciĞle
związanych ze sobą gatunków, dydaktycznej egzegezy i kazania,
wraz z ich wariantami): ewolucja tradycji homiletycznej prowadzi od
starosáowiaĔskich dzieá Ilariona i Cyryla Turowskiego, poprzez
rozwój „kwiecistego” jĊzyka sáowiaĔskiego w utworach Grzegorza
Camblaka, do „ruskiej mowy” Ewangelii pouczających i Radziwiááowskiego, do sáowiaĔsko-koĞcielnego jĊzyka ruskiego wydania
Baranowicza i rosyjskiego Jaworskiego, a pamiĊtaü teĪ trzeba o
niewątpliwej ukraiĔskiej obecnoĞci „kazaĔ” D.Tuptaáy wygáaszanych
w Baturynie i w Kijowie i o kazaniu Jaworskiego z okazji Ğlubu
siostrzeĔca Mazepy, p.t. Vinograd Christov.
Z drugiej strony, trzeba teĪ pamiĊtaü, Īe wiele z wymienionych
tu dzieá (np. utwory Ilariona i Grzegorza Camblaka) stanowią czĊĞü
tradycji wykraczającej poza ziemie uwaĪane dzisiaj za terytorium
Ukrainy i Biaáorusi. NaleĪą one takĪe do szerszego zespoáu kulturalnego sáowiaĔsko-prawosáawnej literatury (od Rusi po BuágariĊ,
SerbiĊ i RumuniĊ) i są ĞciĞle związane z bizantyjsko-sáowiaĔską
tradycją biorącą swe korzenie z literatury patrystycznej. O ile wiĊc
funkcjonalnie i terytorialnie homiletykĊ uwaĪaü moĪna za trwaáą i
specyficzną cechĊ kultury Rusi kijowskiej od początków jej istnienia
do XVII wieku, nie moĪna zapominaü, Īe Sáowo Ilariona i Pouczenia
Cyryla Turowskiego (a takĪe tegoĪ autora Modlitwy) krąĪyáy w wielu
rĊkopisach zarówno w Rosji jak i w Serbii. Wyáączenie ich z
rosyjskiej tradycji literackiej jest nie do pomyĞlenia, gdyĪ stanowią
one czĊĞü wspólnego dziedzictwa prawosáawno-sáowiaĔskiego, które
aĪ do XVIII wieku (a nawet w czasach póĪniejszych i w naszej
epoce) byáo podstawowym punktem odniesienia dla toĪsamoĞci i
samookreĞlenia Rosji najpierw jako wielkiego ksiĊstwa, a potem
imperium.
JeĞli uznaü koncept samookreĞlenia i pamiĊci historycznej za
uĪyteczne narzĊdzia w ustaleniu toĪsamoĞci narodowej danego
narodu i jego dziedzictwa literackiego, naleĪy przyjąü, Īe ten koncept
dziaáa na podobnej zasadzie zarówno w literaturze ukraiĔskiej jak i
rosyjskiej. Dziedzictwo Rusi kijowskiej uznaje siĊ tradycyjnie za
integralną czĊĞü samookreĞlenia rosyjskiej kultury literackiej. Do
kwestii zasadnoĞci takiego ujĊcia powrócĊ za chwilĊ. W tym miejscu
muszĊ natomiast stwierdziü, Īe tym bardziej niezbĊdne wydaje siĊ
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wáączenie starej literatury kijowskiej do opisu i analizy literatury
ukraiĔskiej. Skáania do tego, oprócz ciągáoĞci terytorialnej i
wymienione cechy literackie, takĪe jej funkcja „pamiĊci historycznej”
w ksztaátowaniu siĊ ĞwiadomoĞci narodowej, toteĪ uznanie jej za
integralną czĊĞü historii literatury ukraiĔskiej wydaje mi siĊ
naturalnym posuniĊciem, zwáaszcza jeĞli wziąü teĪ pod uwagĊ, Īe
literacka wielojĊzycznoĞü i zdolnoĞü do mniej lub bardziej
radykalnych zmian „kodu genetycznego” (zwáaszcza w odniesieniu
do tradycji sáowiaĔsko-bizantyjskiej i áaciĔsko-polskiej) sprawiáa, Īe
synteza róĪnych tradycji (rodzaj „genetycznej kontaminacji”) byáa aĪ
do XIX w. fundamentalną cechą kultury ruskiej.
Wydaje mi siĊ wiĊc, Īe tak jak w przypadku dzieá literatury
okresu przeáomu renesansu i baroku, tak teĪ i w stosunku do literatury
Ğredniowiecznej – mimo zasadniczej róĪnicy kodu jĊzykowego i
literackiego – celowe i uĪyteczne mogáoby byü przypisanie róĪnych
dzieá wschodniosáowiaĔskiego zespoáu literackiego nie do jednego,
lecz do dwóch (a nawet kilku) systemów kulturalnych i literackich.
ZaleĪnie od punktu widzenia, z którego siĊ je analizuje, dane
zjawiska i twórcy mogą byü uznani za czĊĞü danej literatury
„narodowej” bądĨ za czĊĞü ponadnarodowej tradycji o rozmaitym
zasiĊgu i charakterystykach. W poszczególnych przypadkach naleĪy
rozwaĪyü odmiennoĞü funkcji, odbioru i rĊkopiĞmiennego lub wydawniczego obiegu dzieá, ich przeróbki, wpáyw na dalszy rozwój
kulturalno-literacki i spoáeczny, ich znaczenie dla wzrostu ĞwiadomoĞci narodowej odbiorcy i inne czynniki. Tego rodzaju wielostronne
i intertekstualne podejĞcie badawcze pomoĪe wyjaĞniü charakter i
funkcjĊ regionalną, narodową lub ponadnarodową danych utworów,
związki z innymi systemami kulturalnymi, kontynuacjĊ pewnych
tendencji i gáĊbokich nurtów niezaleĪnie od dominujących cech danej
epoki. PozwolĊ sobie przywoáaü tu jeszcze raz sformuáowaną
wczeĞniej tezĊ o predylekcji do „kwiecistej” i „obfitej” mowy, która
wydaje siĊ gáĊboko zakorzeniona na terenach ruskich od czasów
Drugiego Wpáywu PoáudniowosáowiaĔskiego (Grzegorz Camblak) do
czasów póĨnego baroku. Te same dzieáa widziane z odmiennej
perspektywy mogą wiĊc odsáaniaü róĪne funkcje i znaczenia,
przyczyniając siĊ do lepszego poznania typowych i specyficznych
oraz uniwersalnych i obcych elementów na danym obszarze.
Natomiast zastosowanie w odniesieniu do tego piĞmiennictwa o
charakterze nie zawsze czysto literackim uĪywanej przeze mnie
wczeĞniej kategorii „centrum” i „peryferii” wydaje mi siĊ trudniejsze
i bardziej problematyczne, choü byü moĪe uzasadnione w ograni-
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czonym stopniu: problem ten wymaga osobnego rozwaĪenia. Trzeba
zdawaü sobie sprawĊ z trudnoĞci ze wskazaniem „centrum” w
przypadku koĞcielnej literatury sáowiaĔskiej i w odniesieniu do
róĪnych wschodniosáowiaĔskich zespoáów kulturalnych: „centra” są
liczne, nieáatwo jednak przy obecnym stanie badaĔ okreĞliü, jakie
zjawiska byáy dla nich centralne lub peryferyjne. Centralna jest bez
wątpienia zasadniczo koĞcielna i liturgiczna funkcja wiĊkszoĞci dzieá
literatury wczesnosáowiaĔskiej (zob. np. MARTI; PICCHIO; ŽIVOV
1995a; NAUMOW 1995), lecz ta wáaĞnie cecha jest z natury rzeczy
najmniej podatna na róĪnice regionalne i narodowe, choü trzeba
zastrzec, Īe bardzo maáo jeszcze wiadomo o ewentualnych
wariantach lokalnych takich jak np. obecnoĞü wersyfikacji liturgicznej (lub jej brak) na obszarach wschodniosáowiaĔskich w
porównianiu do terenów starobuágarskich (STANCHEV 2002) czy teĪ
zróĪnicowanie tak zwanego „Drugiego Wpáywu Poáudniowowschodniego” w róĪnych regionach. Problem „centrum” i „peryferii”
w odniesieniu do sáowiaĔskiej literatury koĞcielnej i obszaru jej
oddziaáywania jest wiĊc bardzo záoĪony.
Z drugiej strony, wielowarstwowoĞü i zmiennoĞü kultury
literackiej Rusi, potencjalna przynaleĪnoĞü jej elementów do róĪnych
struktur kulturalnych i literackich, ich róĪnorodnoĞü jĊzykowa i
artystyczna stanowią – jak juĪ powiedziano – jedną z jej najbardziej
charakterystycznych cech w caáym okresie jej rozwoju. I to takĪe jest
czynnik ciągáoĞci a zarazem wielkiego bogactwa. UwaĪam, Īe
ograniczanie siĊ do badania tego co „typowe” i „rodzime” (por. np.
wnikliwe uwagi GRABOWICZA 1992; JAKOVENKO 2002: 333-365),
uporczywa tendencja do zgáaszania praw wyáącznej wáasnoĞci do
danego dziedzictwa literackiego i poszukiwanie sztucznych „staroĪytnoĞci” jest postawą báĊdną czy wrĊcz szkodliwą. Szczególnie
pozbawione sensu wydają mi siĊ próby zaliczenia do starego
dziedzictwa róĪnych „Velesovych knig” i podobnych im dzieá: trzeba
niestety powiedzieü, Īe badacze ukraiĔscy i rosyjscy z równym
zapaáem angaĪują siĊ w tĊ absurdalną rywalizacjĊ. Mimo iĪ
poszukiwanie starych, czĊsto mitologicznych korzeni stanowi czĊĞü
procesu ksztaátowania siĊ toĪsamoĞci narodowej kaĪdego narodu
(poczynając od Wáoch a koĔcząc na nowych paĔstwach narodowych
z XIX i XX wieku) (BROGI BERCOFF 1999: 17-98, 256-280) trudno
nie Īywiü wątpliwoĞci co do historycznej, filologicznej i kulturalnej
uĪytecznoĞci przypisywania cech „typowo ukraiĔskich” coraz
starszym sáowiaĔskim zjawiskom jĊzykowym i literackim.
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Szczególnym przypadkiem jest tu kwestia znakomitego Sáowa o
wyprawie Igora. Nie miejsce tu, by powracaü do niekoĔczącego siĊ
sporu o autentycznoĞü tego dzieáa. Nawet jeĞli uznaü je za utwór stary
(co osobiĞcie uwaĪam za maáo prawdopodobne, por. ostatnio Keenan
2000), wydaje mi siĊ, Īe problem dotyczy bardziej jakoĞci tekstu i
historii jego recepcji, niz zagadki jego autentycznoĞci. Nie
wyjaĞniono bowiem jak dotąd kwestii nietypowego charakteru dzieáa,
tak iĪ jego wáączenie do kanonu literatury staroruskiej wynika raczej
z jego wyjątkowego (i subiektywnego) znaczenia dla rosyjskiego i
ukraiĔskiego samookreĞlenia narodowego, niĪ na jego rzeczywistej
reprezentatywnoĞci dla staroruskiej czy cerkiewno-sáowiaĔskiej
tradycji literackiej i kulturalnej. W kaĪdym razie trudno mi podzielaü
namaszczenie i entuzjazm, z jakimi patrzy siĊ na to dzieáo, wynosząc
pod niebiosa dyskusyjny owoc nieznanego Ğrodowiska twórczego, o
którym moĪna wygáaszaü najbardziej kontrowersyjne i sprzeczne
tezy, rzadko oparte na czymĞ wiĊcej, niĪ przypuszczeniach i
fantastycznych spekulacjach.
PragnĊ podkreĞliü, Īe nie znaczy to wcale, Īe naleĪy
powstrzymaü siĊ od dalszych badaĔ nad Sáowem o wyprawie Igora.
WrĊcz przeciwnie. SpecjaliĞci powinni szukaü nowych danych i
interpretacji: byü moĪe kiedyĞ uda siĊ znaleĨü wáaĞciwy klucz do
rozwiązania zagadki tego interesującego tekstu. Nie mogĊ jednak
powstrzymaü siĊ od wyraĪenia zdumienia wobec emocjonalnej
egzaltacji towarzyszącej tym badaniom. Emocjonalne podejĞcie i
patriotyczny zapaá rzadko pozwalają na trzeĨwą i obiektywną ocenĊ
spornych kwestii. WiąĪe siĊ to miĊdzy innymi z dáugotrwaáą
emfatyzacją znaczenia Sáowa o wyprawie Igora, jaka charakteryzowaáa caáy okres radziecki i odrodziáa siĊ z powodów „patriotycznych”
w nauce ukraiĔskiej. Potrzebniejsze wydają mi siĊ inne postawy
badawcze, dąĪące np. do lepszego poznania staroruskiego systemu
literackiego, postawy, które nie tylko kontynuowaü bĊdą dobrze
znane prądy i metodologie heurystyczne, ale teĪ obejmą swym
zasiĊgiem zagadnienia mniej znane, doprowadzą do wydania niedocenianych do tej pory tekstów, zastosowania nowych metodologii i
spojrzenia na nowe i stare teksty z perspektywy innej niĪ ta, która
stosowana byáa przez dáugi czas w XIX i XX wieku. UwaĪam, Īe
najwiĊksze szanse na lepsze poznanie kultury staroruskiej wiąĪą siĊ
przede wszystkim z wydaniem nowych tekstów i badaniem starych
(zwáaszcza táumaczenia), oraz z przyjĊciem interdyscyplinarnego i
funkcjonalnego podejĞcia naukowego do faktów literackich i
kulturalnych: np. do poezji i tradycji liturgicznej i koĞcielnej, do
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mitów i postaci emblematycznych, do mentalnoĞci i symboliki
wáadzy i spoáeczeĔstwa, do konfliktów czy wspóáistnienia róĪnych
narodowoĞci i wspóánot religijnych, spoáecznych itd. Bezcelowe
wydaje mi siĊ szukanie dwodów „przynaleĪnoĞci” danego „tekstu” o
charakterze „ponadnarodowym” lub „przednarodowym” do jednego
tylko narodu czy obszaru. WaĪniejsze od okreĞlania tego co jest
„moje” lub „tylko moje” a co pozostaje „obce” powinno byü, moim
zdaniem, ustalenie, jaką funkcjĊ peániáo dane zjawisko w synchronicznym i diachronicznym sensie, z punktu widzenia regionalnego,
narodowego, uniwersalnego i miĊdzykulturowego.
Nie mam jednak zamiaru skupiaü siĊ tu nad Sáowem o wyprawie
Igora, lecz zastanowiü siĊ nad niebezpieczeĔstwami „mistyfikacji” i
bezkrytycznych postaw „nacjonalistycznych” w badaniach. Mimo iĪ
tendencje do poszukiwania toĪsamoĞci narodowej w najdalszej
przeszáoĞci mają pewną „paĔstwotwórczą” i „narodotwórczą”
funkcjĊ, literackie mistyfikacje – rosyjskie, ukraiĔskie czy jakiekolwiek inne – oceniaü naleĪy bardzo krytycznie (GRABOWICZ 2001,
2001a). Nie zapominajmy, ze wáaĞnie UkraiĔcy skarĪą siĊ (sáusznie)
na negatywne konsekwencje, jakie dla ich Īycia politycznego i
kulturalnego miaáo „faászywe” zawáaszczenie ich dziedzictwa
kulturalnego ze strony Moskwy a potem imperialnej Rosji.
Pomimo wielkiego znaczenia procesu odzyskiwania wáasniej
przeszáoĞci jako decydującego czynnika w opisie tradycji narodowej,
pomimo rzeczywistej ciągáoĞci niektórych gatunków i odmian
literackich, uznanie starokijowskiego dziedzictwa za czĊĞü procesu
ksztaátowania siĊ literatury ukraiĔskiej nie jest, podobnie zresztą jak
w przypadku literatury rosyjskiej, pociągniĊciem áatwym do
akceptowania i do uzasadnienia. Nie jest áatwo, jak juĪ wspomniano,
ustaliü zasiĊg oddziaáywania wielu dzieá czy teĪ zaprzeczyü
zasadniczej jednoĞci jĊzykowej, formalnej i ideologicznej charakteryzującej do XIII-XIV wieku znaczną czĊĞü dziedzictwa wschodniosáowiaĔskiego o charakterze koĞcielnym. PragnĊ podkreĞliü, Īe moim
zdaniem báĊdne jest przypisywania dzieáom okresu starokijowskiego
cech literatury „narodowej” w nowoczesnym znaczeniu tego terminu.
Nawet w odniesieniu do produkcji literackiej XVI-XVII wieku
bardzo trudno jest ustaliü jej zarysy. JeĞli chodzi o okres kijowski,
moĪna rozpoznaü przynaleĪnoĞü polityczną, religijną, terytorialną,
niekiedy dynastyczną, obyczajową dzieá, lub przypisaü je do danego
typu pamiĊci historycznej, nie moĪna ich jednak podciągaü pod
wspóáczesny koncept literatury „narodowej”. Dominująca w
historiach literatury ukraiĔskiej tendencja do wáączania dziedzictwa
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kijowskiego do caáoĞciowego obrazu ukraiĔskiej kultury jest
zabiegiem uprawnionym lecz stosunkowo nowym: odwoáuje siĊ do
akceptowanej obecnie kategorii geopolitycznej, jĊzykowej i etnicznej,
która w XII-XIII wieku jeszcze nie istniaáa, a i w XVII wieku miaáa
znaczenie zupeánie odmienne od dzisiejszego (por. np. PACHLOVSKA
1998; ROTHE 2000b; GIRAUDO 2002).
Z perspektywy, z której obserwuje siĊ dziĞ rozwój ukraiĔskiej
kultury literackiej, bądĨ z punktu widzenia pokoleĔ romantycznych i
postromantycznych, zabieg ten wydaje mi siĊ jednak dopuszczalny a
byü moĪe nawet konieczny, jeĞli tylko pamiĊta siĊ za kaĪdym razem
o terminologicznych i merytorycznych róĪnicach analizowanych rzeczywistoĞci. JeĞli sáawny wáoski uczony S. Moscati tytuáuje swą
ostatnią ksiąĪkĊ Historia Wáochów od pradziejów do czasów Augusta
(1999), jest oczywiste, Īe pojĊcie „Wáosi” uĪyte w tym kontekĞcie nie
ma nic wspólnego ze znaczenim związanym dzisiaj z wáoskim
„paĔstwem-narodem”. Jest takĪe oczywiste, Īe autor stosuje nowoczesne parametry oceny w stosunku do róĪnych sektorów kultury i
cywilizacji, które funkcjonują w sposób odmienny niĪ jĊzyk i kultura.
MyĞlĊ, Īe uwzglĊdniając zasadniczą róĪnicĊ epoki, obszaru geograficznego i kultury, moĪna wskazaü uzasadnioną paralelĊ miĊdzy
ksiąĪką Moscatiego (i innymi dzieáami prezentującymi analogiczną
postawĊ metodologiczną, które za dáugo byáoby tu wymieniaü) a
problemem zdefiniowania Ğredniowiecznej kultury kijowskiej i
ukraiĔskiej kultury wspóáczesnej. Pewne schematy stosowane dotąd
w analizach i ocenach bĊdą musiaáy ulec zatem gáĊbokiej transformacji, co obróci siĊ prawdopodobnie na korzyĞü zarówno badaĔ
ogólnych jak i regionalnych.

6. – Zagadnienie terminologii.
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe badacze zajmujący siĊ dziedziną
wschodniosáowiaĔską (a takĪe baákaĔską i jej problemami), niezaleĪnie od swego pochodzenia i uksztaátowania kulturalnego wciąĪ
borykają siĊ z trudnoĞciami ze zdefiniowaniem i oceną Ğredniowiecznej kultury literackiej i jej ciągáoĞci w kulturach wspóáczesnych,
nie wiedząc jak nazwaü tĊ kulturĊ i kontynuacje jej tradycji w
nastĊpnych epokach. CzĊsto natknąü siĊ moĪna w tej kwestii na
stanowiska diametralnie odmienne, zwáaszcza gdy w grĊ wchodzi
problem okreĞlenia narodowej toĪsamoĞci i wielofunkcyjnoĞü kulturalnego i literackiego dziedzictwa. Nie mówiĊ tu o pozycjach
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badawczych podyktowanych uprzedzeniami ideologicznymi czy
politycznymi: nie miejsce tu, by je roztrząsaü. Trzeba jednak
pamiĊtaü, Īe niektóre trudnoĞci badawcze wynikają nie tylko z
wspomnianych powyĪej czynników obiektywnych, lecz takĪe z
kwestii czysto terminologicznych. JeĞli chodzi o interesujące nas tu
zagadnienie, to znaczy o RuĞ i jej regiony, podstawowy problem
wiąĪe siĊ z nieadekwatnoĞcią uĪywania wspóáczesnego terminu
„Ukraina” w odniesieniu do rzeczywistoĞci Ğredniowiecznej, która
nie odpowiada wspóáczesnemu znaczeniu tego pojĊcia. Káopot w
tym, Īe nie istnieje definicja alternatywna i pozostaje nam jedynie
pamiĊtaü o umownoĞci uĪywanej terminologii. Zespóá okreĞleĔ
związanych z ziemiami ruskimi i Ukrainą jest jednak niewątpliwie
jednym z najbardziej skomplikowanych przypadków w tym
wzglĊdzie. Nie ma tu czasu, by przypomnieü (znaną specjalistom)
historiĊ nazw nadawanych Rusi i Ukrainie lecz niezaleĪnie od
przyjĊtej od nas perspektywy badawczej, kaĪdy historyczny termin
okazuje siĊ z jakichĞ powodów niezadowalający. „RuĞ” to z
pewnoĞcią najbardziej odpowiednie okreĞlenie w wiĊkszoĞci przypadków, w których mowa o caáym obszarze wschodniosáowiaĔskim
czasów przednowoĪytnych. Termin „Rus’”, niezwykle uĪyteczny w
jĊzyku polskim, ma jednak kilka zasadniczych wad: bardzo trudno
przetáumaczyü go na jĊzyki zachodnie, w których z powodu
identycznoĞci rdzenia zlewa siĊ ze sáowem „Rosja”, zwáaszcza w
uĪyciu przymiotnikowym „russkij”, „Russian”, „russe”, “russisch”,
„russo”, by zacytowaü tylko kilka najbardziej rozpowszechnionych
jĊzyków. Ponadto przedmiotem zaĪartych dyskusji pozostaje wciąĪ
ustalenie, którĊdy przebiega chronologiczna i terytorialna granica
odróĪniająca „RuĞ-UkrainĊ” od bardziej ogólnikowo pojmowanej
„Rusi”, czy od ziem suzdalsko-moskiewskich (por. SOLOV’EV;
POLOēSKA-VASYLENKO). „Rosja” jest terminem pochodzenia
bizantyjskiego, który staá siĊ przyczyną duĪego zamieszania, gdyĪ
przez 3 stulecia uĪywany byá przez Rusinów w odniesieniu do ich
ziem, a potem staá siĊ okreĞleniem paĔstwa (a nastĊpnie imperium)
rosyjskiego. „Ruthenia” to humanistyczny termin uĪywany przez
wiele stuleci przez Ĩródáa zachodnie, który mógáby siĊ okazaü
doskonaáym rozwiązaniem ze wzglĊdu na swą áaciĔską formĊ,
niestety nie tylko trudno go przetáumaczyü na jĊzyki inne niĪ wáoski i
francuski, ale wskutek znaczenia, jakie okreĞleniu „Ruthenish”
nadano w Cesarstwie Austriackim po podziale dzielnicowym Polski,
staá siĊ on sáowem historycznie nacechowanym, związanym znaczeniowo z galicyjskimi ruchami narodowymi i politycznymi w XIX
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i w XX wieku. OkreĞlenie „Ukraina” jest precyzyjne, ale dopiero od
XV wieku począwszy: mimo iĪ sáowo to pojawia siĊ juĪ w kronikach
trzynastowiecznych, jego etymologia i znaczenie sprawiaáy, Īe miaáo
ono sens nie tylko odmienny od dzisiejszego, ale takĪe od znaczenia
nadawanego mu w pierwszym okresie ksztaátowania siĊ ĞwiadomoĞci
narodowej w XVI i XVII wieku. Przykáady nieadekwatnoĞci
istniejących terminologii moĪna by mnoĪyü, zwáaszcza jeĞli wziąü
pod uwagĊ formy przymiotnikowe w róĪnych jĊzykach (por
SOLOV’EV; SYSYN 1984: 169-171, 180-184; 1986: 406-410;
GIRAUDO 1992, 2002; ROTHE 2000b; PACHLOVSKA 1998: 77-88).
Byáo juĪ kilka chwalebnych prób historycznego rozwiązania
problemów terminologii dotyczącej Ğredniowiecznej Rusi i zaproponowania rozwiązaĔ opartych m.in. na analogiach z pojĊciami
uĪywanymi w dziedzinach Ğredniowiecznych studiów historycznojĊzykowo-literackich innych obszarów (np. francuskich i niemieckich). W strefie niemieckojĊzycznej proponowano na przykáad rozróĪnianie miĊdzy „ostslavish” dla epoki kijowskiej i „ruthenish” dla
czasów póĪniejszych (MÜLLER, SCHRAMM, DE VINCENZ 1992). Inne,
bardziej wyrafinowane pomysáy zakáadają uĪycie form áaciĔskich
takich jak „Russia orientalis” i „Russia occidentalis”, które opisują
dwie rzeczywistoĞci istniejące w obrĊbie nadrzĊdnej caáoĞci zwanej –
równieĪ po áacinie – „Russia” (GONNEAU, SORLIN, VODOFF 1997).
Ta ostatnia opcja jest zapewne najszczĊĞliwszym rozwiązaniem i
zostaáa przez autorów dobrze umotywowana, poza tym, ze wzglĊdu
na áaciĔską formĊ doĞü áatwo adaptowaü ją do innych jĊzyków. WciąĪ
nie rozwiązuje jednak problemu przymiotników: oprócz jĊzyka
polskiego, który rozróĪnia miĊdzy „ruski” i „rosyjski” i rosyjskiego,
który mógáby uĪywaü okreĞleĔ „ruskij/rus’skij” i „russkij” (w rzeczywistoĞci jednak rozróĪnienia tego siĊ nie uĪywa, co powoduje
dodatkowe zamieszanie), wszystkie inne jĊzyki nie dysponują
odpowiednią derywacją przymiotnikową. Próby wprowadzenia do
jĊzyka angielskiego sáowa „Rusian” w odróĪnieniu od „Russian” nie
zostaáy do tej pory uwieĔczone powodzeniem. Przymiotniki
„Russian”, „russisch”, „russe”, „russo” i „russkij” uĪywane są w
róĪnych jĊzykach w odniesieniu do rozmaitych obszarów i
konceptów, zwykle z powodu braku terminów alternatywnych, ale
czĊsto takĪe bez brania pod uwagĊ specyfiki okresu czy obszaru, o
których mowa i nawet wtedy, gdy moĪna by znaleĨü okreĞlenie
alternatywne (np. „ruteno” po wáosku albo „ruthène” po francusku),
ale „nie ma zwyczaju” jego uĪywania. Mogáabym tu podaü wiele
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innych przykáadów: ta terminologiczna obfitoĞü czĊsto prowadzi do
dwuznacznoĞci i nieporozumieĔ, a czasem do powaĪnych báĊdów.
Nie pragnĊ tu wysuwaü nowych propozycji. SądzĊ, Īe
najrozsądniejszą rzeczą bĊdzie kontynuowanie dyskusji nad tematem,
zarówno na poziomie narodowym jak i w kontekĞcie miĊdzynarodowym, i przede wszystkim posáugiwanie siĊ terminami z peáną
ĞwiadomoĞcią ich umownoĞci i znaczenia, w jakim uĪywane są w
danym kontekĞcie. Stawienie czoáa podwójnemu wymaganiu, by „nie
posáugiwaü siĊ neologizmami i nie wskrzeszaü zapomnianych
archaizmów” a zarazem „nie opisywaü dwóch rzeczywistoĞci tą samą
nazwą” (MÜLLER i in.: 5) wydaje siĊ trudne do zrealizowania.
Propozycje zgáoszone przez Müllera, Schramma, De Vincenza i
Gonneau, Sorlina, Vodoffa odnoszą siĊ do wewnĊtrznej dynamiki
Ğredniowiecznych obszarów wschodniosáowiaĔskich sprzed epoki, w
której zaczynają siĊ stopniowo ksztaátowaü róĪnice „narodowe”, nie
rozwiązują jednak problemu ciągáoĞci miĊdzy epoką przednowoĪytną, nowoĪytną i wspóáczesną.
W nowej sytuacji politycznej i kulturalnej, w której znajdujemy
siĊ w tej chwili, naleĪy moim zdaniem skupiü siĊ nie tylko na
pogáĊbieniu i poszerzeniu zakresu potencjalnej terminologii, lecz
równieĪ na lepszym wyodrĊbnieniu odpowiadających im „caáostek
semantycznych” i na zróĪnicowaniu wynikającym z „sytuacji komunikacyjnej” czyli ze stosunków áączących nadawcĊ i odbiorcĊ komunikatu, strefy jego oddziaáywania i zamierzonych celów. JeĞli
zgodzimy siĊ, Īe uzasadnione jest opisywanie zjawisk kulturalnych
naleĪących do róĪnych zespoáów kulturalnych w zaleĪnoĞci od
speánianych przez nie funkcji, bĊdziemy musieli dostosowywaü za
kaĪdym razem uĪycie definicji i terminów do specyficznego kontekstu, którym siĊ zajmujemy. Terminy „RuĞ” lub áaciĔski „Russia
(orientalis/occidentalis)” mogą na przykáad sprawdziü siĊ znakomicie
w przypadku pola badaĔ, którym zajmuje siĊ znany periodyk „Russia
mediaevalis” (nie przypadkiem to wáaĞnie on daá impuls do ukazania
siĊ wymienionych wczeĞniej artykuáów). PojĊcia te są zatem z
pewnoĞcią przydatne, nie wystarczają jednak, by zanalizowaü te same
zjawiska z innego punktu widzenia, zwáaszcza z perspektywy
stopniowego nakáadania siĊ dzisiejszych kultur narodowych. Z
drugiej strony, trudno teĪ trzymaü siĊ sztywno zgáaszanego czĊsto
postulatu, by ograniczaü siĊ do „terminologii poĞwiadczonej przez
Ĩródáa historyczne”: pojĊcia pojawiające siĊ w Ĩródáach odnoszą siĊ
niejednokrotnie do rzeczywistoĞci odmiennej od dzisiejszej i nie
zawsze sprawdzają siĊ ze wspóáczesnej perspektywy historycznej.
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Niestety, musimy pamiĊtaü, Īe kaĪda terminologia jest umowna i
dlatego w kaĪdych okolicznoĞciach naleĪy decydowaü siĊ na uĪycie
pojĊcia najbardziej chronologicznie i obszarowo pasującego do
przedmiotu opisu i do przyjĊtej perspektywy badawczej.
W wiĊkszym stopniu niĪ prac specjalistów (którzy, jak siĊ
zakáada, dysponują dobrą orientacją w przedmiocie swoich badaĔ)
problem ten dotyczy wielkich syntez literackich i literatury
popularnonaukowej przeznaczonej dla szerokiej rzeszy odbiorców.
Nieuniknione uproszczenia i schematyzacje takich dzieá sprzyjają
uogólnieniom, a w rezultacie takĪe niejasnoĞciom w prezentacji
faktów i konceptów. Jest to niezwykle palący problem, zarówno w
krajach Europy wschodniej jak i zachodniej, choü z róĪnych
powodów: paĔstwa Europy wschodniej stoją wobec koniecznoĞci
wáączenia swej historii i kultury w nowy kontekst spoáeczny i
polityczny; Europa zachodnia powinna zdobyü siĊ na lepszą
znajomoĞü wschodnich sąsiadów pamiĊtając o swych wáasnych
gáĊbokich problemach ze wzrostem i ewolucją.

7. - Uwagi koĔcowe.
ĝwiadoma jestem fragmentarycznego i niepeánego charakteru
moich rozwaĪaĔ na temat, który juĪ od póátora wieku zajmuje wielu
wybitnych naukowców i intelektualistów. Ogromna iloĞü publikacji
podejmujących tĊ problematykĊ Ğwiadczy o draĪliwoĞci i zawiáoĞci
tej kwestii. Nie moĪna zaprzeczyü, Īe pod wieloma wzglĊdami
stworzenie jednego narodu pociąga za sobą „rozpad” czy
transformacjĊ innego (SZPORLUK 1997: 85-86, 92-93). PowinniĞmy
przyjąü zaáoĪenie, Īe w dzisiejszej rzeczywistoĞci nowe paĔstwa
narodowe zobowiązane są do wybrania pewnej iloĞci moĪliwych
„cech narodowych” i stworzenia z nich zespoáu „znaków istotnych”,
okreĞlających ich odrĊbnoĞü (WOLCZUK 2000: 671-673, z bibliografią).
W przypadku Ğredniowiecznej literatury ruskiej wiąĪe siĊ to z
koniecznoĞcią zrewidowania ze strony specjalistów schematów
interpretacji rosyjskiego i ukraiĔskiego kanonu literackiego i stworzenia odrĊbnego ujĊcia strukturalnego i funkcjonalnego systemu
rosyjskiego i ukraiĔskiego w perspektywie ich rozwoju historycznego. Dziedzictwo kulturowe, z którego wyrastają oba te
systemy, jest w znacznej mierze wspólne i ujmowane byáo dotąd
gáównie z punktu widzenia swej jednorodnoĞci ideologicznej i
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jĊzykowej, poza tym z reguáy (z rzadkimi wyjątkami) uznawano je za
początkową fazĊ rozwoju wspóáczesnej kultury rosyjskiej. To samo
dziedzictwo wzbogaca siĊ o zupeánie nowe konotacje, jeĞli bada siĊ je
w kontekĞcie kultury ukraiĔskiej. Poszukiwanie „znaków istotnych”
wáasnej toĪsamoĞci narodowej w historycznym dziedzictwie Ğredniowiecza ze strony badaczy ukraiĔskich moĪe wiĊc byü postrzegane
jako transformacja czy wrĊcz „dekonstrukcja” historycznej pamiĊci
rosyjskiej. Zadaniem badaĔ podejmowanych w przyszáoĞci powinno
staü siĊ poszukiwanie Ğrodków heurystycznych i stuktur poznawczych, które pozwolą na ocenĊ danych zjawisk i zespoáów
zjawisk w sposób funkcjonalny i interkontekstualny.
MyĞlĊ, Īe biorąc pod uwagĊ wymienione wyĪej fakty, a
takĪe innych o których trudno byáoby pisaü w tym mjejscu – moĪna
udzieliü pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące historycznokulturalnej ciągáoĞci miĊdzy Rusią kijowską i Ukrainą. MoĪna w
istocie wskazaü – odwoáując siĊ w duĪym stopniu do odkryü krytyki
ostatnich lat – wiele potencjalnych sektorów, w których ciągáoĞü ta
ujawnia siĊ zarówno na poziomie pamiĊci historycznej i odwoáywania siĊ do Ğredniowiecznego dziedzictwa w epoce renesansu i
baroku, jak i na poziomie ciągáoĞci terytorialnej i mentalnej, oraz na
poziomie gatunków i stylów literackich.
Najbardziej kontrowersyjną kwestią pozostaje nowe spojrzenie
na ciągáoĞü miĊdzy kulturą Rusi kijowskiej i kulturą Rusi
moskiewskiej i carskiej. Wydaje mi siĊ, Īe obiektywne ujĊcie
specyfiki regionalnej Rusi-Ukrainy i Rusi póánocnowschodniej
pozwoliáoby na lepsze zrozumienie dialektycznego stosunku analogii
i róĪnic miĊdzy tymi caáoĞciami kulturowymi. PozwolĊ sobie wyraziü
tu opiniĊ, Īe w przypadku omawianego zagadnienia czĊsto uĪyteczniejsze okazaáoby siĊ raczej „dodanie” niĪ „usuniĊcie” pewnego
przedmiotu z pewnego pola badaĔ; duĪo stosowniejsze wydaje mi siĊ
wáączanie pewnych dzieá lub zjawisk do kanonu literackiego i
kulturowego róĪnych krajów i narodów, niĪ zabieg ich wykluczania z
tegoĪ kanonu. Musimy bowiem pamiĊtaü, Īe w niektórych obszarach
i epokach kulturalnych wspóáistnieją zjawiska trudne do jednoznacznego opisania i bezspornego zaliczenia do jednej tylko,
dokáadnie okreĞlonej wspólnoty kulturalnej, etnicznej, historycznej i
paĔstwowej. UwaĪam za konieczne dostosowywanie zasad analizy i
klasyfikacji do natury badanych materiaáów, do ich cech funkcjonalnych, a takĪe do „horyzontu oczekiwaĔ” odbiorcy i jego perspektywy
oglądu. PrzynaleĪnoĞü tych samych zjawisk do dwóch lub wiĊkszej
iloĞci systemów kulturowych i rozpatrywanie kaĪdego z nich z
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punktu widzenia róĪnych „centrów” – co pociąga za sobą koniecznoĞü kaĪdorazowego ustalania pozycji centralnej lub peryferyjnej w
danym ukáadzie kulturowym – nie powinno byü postrzegane jako ich
„upoĞledzenie” lecz raczej jako ich „bogactwo”.
Z naszych wczeĞniejszych rozwaĪaĔ wyáania siĊ jeszcze jeden
wniosek: polimorfizm i róĪnorodnoĞü stanowią jedną z najwaĪniejszych, a moĪe nawet najwaĪniejszą cechĊ kultury ziem ukraiĔskich (i
biaáoruskich) w jej rozmaitych wcieleniach. Zarazem wáaĞnie
„wrodzona skáonnoĞü do roli poĞredniczącej” (pojĊcie uĪyte przez:
MURKO: 270-271) i polimorfizm byáy gáówną przeszkodą w
traktowaniu kultury ukraiĔskiej jako odrĊbnego i caáoĞciowego
systemu kulturowego. Nie szukano jej cech specyficznych, koncentrując siĊ gáównie na szukaniu analogii z kulturami sąsiednimi i
wkáadów w kultury obce.
Biorąc pod uwagĊ obecny stan badaĔ i sytuacjĊ miĊdzynarodową, konieczne wydaje mi siĊ znalezienie metody i aparatu
pojĊciowego umoĪliwiających taki opis literatur i kultur Europy
Ğrodkowowschodniej, który oddawaáby sprawiedliwoĞü ich specyfice
narodowej i pozwalaáby na odbudowĊ systemu „znaków istotnych”
okreĞlających ich toĪsamoĞü.
Z drugiej strony, studia nad literaturą i kulturą tych paĔstw i
narodów – jak równieĪ nasze wczeĞniejsze rozwaĪania – wskazują, Īe
specyficzną cechą ich toĪsamoĞci narodowej jest wáaĞnie pluralizm i
wielofunkcjonalnoĞü. To powoduje z kolei sytuacjĊ, w której cechy
specyficzne i caáe bogactwo literatury ukraiĔskiej ujawniają siĊ
wyraĨnie dopiero na tle kontaktów z sąsiednimi zespoáami kulturowymi. UwaĪam wiĊc, Īe dopiero po ustaleniu cech tego polimorfizmu i opisaniu sposobu funkcjonowania znaków uniwersalnych w
róĪnych kontekstach (terytorialnym, narodowym, paĔstwowym,
spoáecznym, literackim, jĊzykowym, chronologicznym itd.) stanie siĊ
moĪliwe objĊcie spojrzeniem caáego systemu kulturowego z jednej
strony, i opisanie specyficznych cech tworzących zespóá kultury i
literatury narodowej na róĪnych etapach rozwoju z drugiej.
Pomimo przestarzaáej terminologii i metodologii nie straciáa
chyba swej aktualnoĞci wypowiedĨ M. Murki, który pod koniec XIX
wieku uznaá literaturĊ i kulturĊ Ukrainy za „klasyczny przedmiot dla
badaĔ komparatystycznych” (MURKO: 270). Przypomnijmy, Īe w
podsumowaniu swej pracy o Szewczence i Mickiewiczu pisaá on o
potrzebie oceny poezji obu tych poetów w kontekĞcie romantyzmu
europejskiego. Potrzeba wspóáistnienia narodowej i europejskiej
„strefy tematycznej” w badaniach nad kulturą ukraiĔską (w tym
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przypadku takĪe polską) wydawaáa siĊ badaczowi rzeczą oczywistą.
TĊ samą opiniĊ wyraziü moĪna i dziĞ, mimo kulturowej, politycznej i
metodologicznej odmiennoĞci sytuacji, w której siĊ znajdujemy.
Polifunkcjonalne, polisystemowe i interkontekstualne podejĞcie do
kultury tzw. „pogranicza” Europy Ğrodkowowschodniej kryje w sobie
szerokie moĪliwoĞci nie tylko dla rozwoju nauki, ale teĪ dla rozwoju
kultury i cywilizacji tego niesáychanie waĪnego 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 represented at the same time the continuity of the Orthodox tradition of Eastern
Slavic peoples and their permanent ties with the whole of the ByzantineSlavic 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 CentralEastern 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 misunderstandings 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.

