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Wydawnictwo nSІowianie" zastrzega sobie prawo przedruku
і przekladu we wszystkich krajach, l~tcznie z Rosj~t.

Autor zarysu literatury ukrainskiej, ktory "·ydajcmy jako numer
drugi serji pier\vszej · wydawnictwa "Sto\\'Їanie", Bol1dan L ер k у j, ur.o·
dzit si~ 9 Jistopada 187! r. \V K1·ogulcu na Podolu. Gimnazjum ukonczyl
w Brzezanach, poczem przebywal w P1·adze, ktor~ Z\viedzil pod prze\\·odnict\\'em Dra Andrzeja Czajkowskiego, zna11ego ukrainskiego powiesciopisarza. \V Pradze poznal Rzel10rza, Naprstkov~. Jelinka і \\·ielu- innych
"'ybitn)·ch Czechow, oraz zaznajomil si~ z kulturalnym dorobkiem czeskiego
na1·odu і ze Slo\\·iails2czyznц poludniowц. Na uniwersytet ucz~szczal \\'Є
\\тiedniu, Lwowie і Krakowie. ВуІ uczniem Jagica, Miillera, Biidingera,
OliODO\\'Skiego, Hrusze,vskiego, Pilata, Szai·aniewicza, 1\[orawskiego і Losia.
Stu~b~ nauczycielsk~ rozpoczцt w gimnazjum w BI·zezanach. Stцd \V 1899
roku zostal przeniesiony do K:-akowa, do gimnazjum S\V. Jacka. \V Krakoп·ie otrzymal tez lektorat ukr. j~zyka w Uoi\versytecie Jagi~ lloilskim,
а \vreszcie posad~ p1·ofesora w lll. gimnazjum.
Pisac і drukowa~ zacz~l \V 18 roku zycia: poezje, nowele, studja
literackie, w rozmaitych czasopismach ukraiilskich, polskicli і czeskich,
I'azem pгleszlo 30; z tych dziel w edycji ksiцikc,wej oglosit dwutomowy
"Начерк української лі~ІерюІури". (Zarys ukr. lit. czasy k.si~z~ce) k.t6ry
doczek.al si~ drugiego wydania. Za studjum о Marji Konopnickiej (ро
polsku) otrzyшal nagrod~ Ministerstwa Oswiaty. Przelozyt nadto ,.Slowo
о pulku lgora" na j~zyk polski (wierszem) oraz napisat szkic о \Vasylu
Stefaнyk.u, kt6ry zostat przettumaczony na j~zyk polski і czeski. Pod jego
redak.cjц \vyszly dziela Szewczenki \У pi~ciu tomach, poprzedzone obszernym tyciorysem naj\vi~kszego ukraiilskiego poety і opatrzone studjum
porO.\voawczem tekst6w oraz obja.Snieniami. Napisal nadto Lepkij studjum
о zyciu і dzielach Mark.a \Vowczka (Marja Markowyczo\va) і wydal dwutomo\vц aotologj~ uk.raiilskiej poezji Z zyciorysaшi poet6w і odpO\VЇedoi~
bibliograG~· Wydal tet "Eneid~" Kotlш·ewskiego, dziela Kulisza, poezje
Szczoholewa і t. d. Na j~zyk polski przetlumaczyl tom nowel Kociubyfl·
skiego "W pt:tach Szajtana'', оа j~zyk. ukrainski przelozyl poezje Konop·
nickiej, Tetmajera, Lermontowa, Puszkina і ionych.
Od 1926 roku wyklada historj~ ukraiilskiej literatury \V Uniwer·
sytecie Jagiellonsk.im і pracuje dalej nad histo1·yczпц ti·ylogj~ z czas6\v
"Mazepy", k.t6rej dotychczas ukazalo si~ 5 tom6\v.

Кraj,

nar6d, kultura.

Ukrairicy 1) mieszkajct mi~dzy 22 і 45 stopniem wschodniej
geogr. dlugosci (od Grinwicz) і mitedzy 43 і 54 stopniem p6lnocnej szerokosci, na terytorjum obejmujctcem okolo 850.000 km 2•
Wedlug urz~dowej rosyjskiej statystyki z r. 1897 w granicach dawnej Rosji zylo 22,400.000 Ukrairic6w, а wedlug statystyki austrjackiej z roku 1900 liczba ich w Austrji wynosila
4 miljony, - razem 26,400.000
Prof. S. Stockyj, przyjmuje liczb~ 34 miljon6w Ukrainc6w.
zyj"cych obecnie na wyiej podanem terytorjum.
Z tej liczby przeszlo 8/ 10 mieszka w granicach "Sowieckiej
Rosji", gl6wnie na tak zwanej "Radiariskiej Ukrainie" (23 miljony).
Obejmuje опа wschodnict cztesc Wolynia, Podole, Kijowszczyzn~,
Czernihowszczyzn~, Р olta wszczyznte, Chersoriszczyznte, Charkowszczyzn~ і poludniowe powiaty dawnych gubernij kurskiej і wo·
roneskiej.
Poza granicami "Radianskiej Ukrainy" mieszkaj'\ Ukraincy
w wi~kszych skupieniach na p6lnocnym Krymie, na Kubaniu,.
Polacy mowi~ tei "Rusini", а Moskale "Malorusy 11 • "Rusini" od dawnej nazwy "Rus", а "Malorusy" dlatego, poniewai w ХІІІ. stuleciu ksi~stwo.
Halicko-Wolynskie zaczt;lo zwac sit; "МаІ~ Rusi~" (Mt1'.pd Pwata) dla~
nienia od kijowskiej Rusi (MєjriA'tj Pwata}. Кіеdу w XIV. stuleciu M()skwazaczt;la tytulowac sit; rowniei "Rusi~", termin "Mala Rus" rozszerzyl si-~Ji§,.".
ziemie Ksi.;stwa Kijowskiego. W XVII. stuleciu Rusini zaczynaj~ eoraz ~ciejc
uiywac nazwy "Ukraina", ,,Ukraincy" а to dla odroinienia od Moskali, kto_rzt_
nazywali si-: "ruskimi".
1
)
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nad Donem oraz w dawnej gubernji stawropolskiej - w Polsce
na przestrzeni dawnej Galicji wschodniej wraz z l..emkowszczyzn'\, w Chelmszczyznie, na Podlasiu, Polesiu і na zachodnim
Wolyniu ; w Rumunji - na Bukowinie і w Besarabji (przeszlo
рбl miljona); w Czechoslowacji, na t. zw. "Przykarpackiej Rusi"
(rбwniez okolo рбl miljona).
Stolic'\ "Radianskiej Ukrainy" jest Charkбw, ale osrodkiem
ruchu umyslowo-kulturalnego pozostal Kijбw. Tutaj ma swoj'\
siedzib«ё "Ukr. Akad. Nauk" 1), "Narodowa Bibljoteka" 2) (2 miljony ksi'\zek), "Centralne .Archiwum" 5), "Muzeum im. Chanenkбw", "Ukr. Naukowy lnstytut ksi«ёgoznawstwa". Z dawnych
rosyjskich uniwersytetбw і politechnik powstaly ukrainskie wy:isze
uczelnie, jak: "lnstytuty Ludowej Oswiaty" (Kijбw, Charkбw,
Nizyn, Poltawa, Odessa), medyczne і techniczne instytuty, Agronomiczny lnstytut w Kamieiicu і inne. W Kijowie znajduje sі«ё
tez "Ukr. Akademja Sztuk Pi«ёknych" oraz "Ukr. Muzyczny
lnstytut". Opery istniej'\ w Charkowie, Kijowie і Odessie,
stale teatry w 15 wi«ёkszych miastach. Szkбl ludowych
w 1926 r. bylo 18.604, nauczycieli 59.429, uczni (ukrainskich)
1,587.000 ~).
Osrodkiem ukrainskiego kulturalnego zycia w Polsce jest
Lwбw, stolica gr. kt. Metropolity і siedziba "Naukowego То-

Termin .,Ukraina'' nie ЬуІ nowy. Spotykamy go jui w Latopisie pod
rokiem 1187 dla oznaczenia kres6w. Pozniej nazywano tak ziemie koпckie.
а wreszcie саІе terytorjum ukrainskie pod zaborem rosyjskim.
W Austrji dalej mowiono "Rus" і "Rusini". Dopiero w drugiej polowii
ХІХ. stulecia termin ,.Ukraina" і tutaj zdobywa sobie prawo obywatelskie,
zwlaszcza wsr6d ludnosci narodowo uswiadomionej і wrogiej tendencjom І"У,!~с
fikacyjnym.
1

) Zaloiona w 1918 r. Posiada kilka wydzial6w z 45 akademikamt. Wyda.je
szereg naukowych publikacji і kieruje rozmaitemi instytucjami і ріасо~
wniami. W sklad Akademji weszlo kilka naukowycb towarzystw, jak- ., H!~t'5'fJ'::·
czne Tow. Nestora Latopisca", "Ukr. nauk. Tow.•, "Towarzystwo Ekonom.istuw~
і inne.

саІу

2
) "Wsenarodnia Bibljoteka" powstala z rozmaitych bihljotek:--8jLiЩ
500.000 dolrumentow, 7.000 ksi11r aktowych. ') Przeszlo miljon chi~.1_c~~~
zanych do nauki szkolnej - w szkolach miejsca nie zoajduje. W ~=~
pobieralo nauk.; 18 670 dzieci.
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warzystwa im. Szewczenki" 1). S'\ tutaj 4 ukrainskie muzea 2 ),
"Szkola muzyczna im. l:.ysenki", dwa gimnazja panstwowe
z ukrainskim j((zykiem wykladowym, seminarjum nauczycielskie
і rozmaite inne prywatne uczelnie pod kierownictwem "Ukr.
Ped. Т owarzystwa" 8). We Lwowie ma swoj(\ central«c najwi«cksze
ukrainskie oswiatowe towarzystwo "Proswita" 4), tutaj skupia si«c
tez ruch ekonomiczny, dziennikarski і wydawniczy 5).
Czerniowce, do roku 1914 stolica btikowinskich Ukraincбw,
ро przyl(\czeniu do Rumunji stracily wiele na znaczeniu, za to
Uzhorod ро drugiej stronie Karpat (Rus Podkarpacka), z powiatowego miasteczka przeksztalca si«c w jedno z ognisk kulturalno-politycznego ruchu.
Prбcz tego Czechoslowacja zalozyla dla ukr. student6wemigrant6w ukr. uniwersytet і "Wyzszy lnstytut Pedagogiczny"
w Pradze oraz "Gospodarsk(\ Akademj«c" w Podjebradach,
а Niemcy "Ukr. Naukowy lnstytut" w Berlinie.
1
) Zaloione w 1883 r. Liczy 137 czlonk6w, w tem 57 obcych uczonych.
Wydalo 140 tom6w .Zapisek-, 20 tomow nMaterjal6w etnologicznych", 7 t.
"Pomnik6w ukr. j«;zyka і literatury", 15 t . • Ukr. Achiwu", 8 t . .,Нistorji
Ukrainy• М. Hruszewskiego, 68 zeszyt6w "Kroniki" і t. d. Posiada bibljotek«;,
licz~c~ 100.000 tomow, Mttzeum і zbi6r obraz6w.
2 ) Najwi«;ksze "Nacjonalne", zaloione przez metropolit«; Szeptyckiego.
8
) Obecnie "Рі;tна Шко:ш". Utrzymywala w 1926 r. 10 szk61 srednich,
5 sem. naucz., 1 szkol«; handlov.·'\, 7 przemyslowych, 17 ochronek і 4 frebl6wki,
kosztem 1,485.954 zl. Ма 23.609 cztonk6w, 71 k61ek powiatowych і 498 miej•
scowych. Biedniejsza mlodziei znajdowala przytulek w bursach, kt6rych w roku
1911 ЬуІо jui 59 z 2439 wychowankami. Wiele z tych burs mialo swoje wlasne
budynki.
4) Zaloione w 1868 r. W roku 1905 miala "Pro~wita" 17.478 czlonk6w,
1 550 czyteln miejskich і wiejskich, skupiaj"cych okolo 100 tysic;cy czlonk6w.
Pr6cz tego zwyi 500 sklep6w, przeszlo 200 spichlerzy і tylei kas poiyczkowych. Prawie przy kaidej czytelni byl ch6r, przy niekt6rycb ЬуІу orkiestry
і amatorskie trupy teatralne. Wiele tei czyteln prowadzilo kursy dla analfabet6w. Centrala miala bibljotek«; (okolo ] 0.000 ksiцiek), male muzeum і archiwum
і wydala trzysta kilkadziesi~t popularnych ksi~iek, kt6re rozsylala bezplatnie
swoim czlonkom. Z wi«;kszych wydan podkreslic naleiy bibljotek«; klasyk6w
ukrainskich pod redakcjц J. Romanczuka і kilkutomow" historj«; literatury М.
Woiniaka. Wydatki w r. 1927 wynosily okolo 250.000.
6 ) Najwi«;ksze z nich to .,Ukr. Wydawnicza Sp6lka", kt6ra wydala okolo
ЗОО ksiцiek; ksiцiki wydaje tei .,Proswita", "Pedagog. Tow.", "Czerwona Ка.
lyna", "Ukrainska Nakladnia • і t. d.
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Kiedy spojrzymy na etnograficzn'\ kart~ Ukrainy, to przekonamy si~, ze najbardziej jednolite pod wzgl~dem narodowosciowym S'\ ziemie nad srodkowem zlewiskiem Dniepru. І tak :
Kijowszczyzna ma dzisiaj 99'3?ь Ukraiiic6w 1), Polta wszczyzna
98'4 %, Czernihowszczyzna 96•5 %, Podole 94'1 ?~. (Niekt6re
okr~gi w tych guberniach wykazuj'\ pelnych 100 ?~ ukr. ludnosci).
Na zachodzie znajduje si~ coraz wi~kszy procent Polak6w, na
wschodzie Rosjan, w miastach zyd6w 2). Miasta prawie na calem
terytorjum s~ mieszane. Najwi~cej ukraiiiskiego elementu wykazuje
Poltawa 58?~, Cherson ma 40'5 %, Winnica З5·4?Ь, Krzemieiiczuk
ЗО?ь, а Chark6w, stolica "Radiaiiskiej Ukr." - tylko 21·3%.
Tlumaczy si~ to rolniczym, а wi~c wiejskim charakterem
ukraiiiskiego narodu, malym udzialem w handlu І przemysle, oraz
naplywem urz~dnik6w, wojskowych і duchownych Rosjan w zaborze rosyjskim. W miastach zaboru austrjackiego РоІасу piastowali
~ozmaite godnosci і urz~dy, brali udzial w przemysle і w handlu,
а ро wsiach byli wlascicielami wielkich posiadlosci. Ogromna
wictkszosc ludnosci na "Rad. Ukrainie" zyje ро wsiach, na miasta
przypada tylko 11·5% (w Polsce 25 ?~, we Francji і Niemczech
50?~, w Anglji jeszcze wi~cej).
Ekspanzja ukraiiiskiego narodu slabnie na zachodzie,
а wzmaga sict na wschodzie. W kierunkц wschodnim rozwija
si~ tez emigracja і ruch kolonizacyjny. Ukraiiiskie kolonje widzimy w okolicach Orska і Orenburga, а kolo roku 1870 rozpoczctlo s ісс dosc silne wychodzctwo za Kaukaz, na Turkiestan,
na Sybir і na daleki Wsch6d. Najliczniejsze kolonje znajduj'\
sicc teraz nad rzek'\ Ussuri, kolo Wladywostoku (prawie ЗО ~6
og6lnej ludnosci), nad Amurem і w Mandiu.rji. Jest to t. zw.
"Zielony Klin".
·
Ро rewolucji 1917 r. powstaly we Wladywostoku і w Charbinie rozmaite ukraiiiskie instytucje, pojawily sicc czasopisma,
а w Charbinie zalozono ukraiiiskie gimnazjum. Pr6cz tego liczne
1
1
) W edlug statystyki z roku 1897 tylko 79·2 Ofo.
} Zjd6w ІІа "Rad.
Ukrainie" jest І ,2б5.000, Polak6w 222.877, а wic;c niecaly 1 °/0 • Do roku 1914
ЬуІо ich 2 '/о. Ubytek Polak6w tlumaczyc naleiy nietylko tem, іі Chelmszczyznt;,
Podlasie і czc;sc Wolynia przyll\czono do РоІвkі, ale tei і konfiskatl\ wielkiej
posiadlosci ziemskiej, kt6rl\ mieli РоІасу na Ukrainie.
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kolonje spotykamy w gubernji tomskiej, tobolskiej, jenisejskiej,
w srodkowej Azji · nad Syr-Darj'\ і t. d. Wogбle w Azji zyje
okolo miljona ukrainskich kolonistбw.
Prawie rбwnoczesnie (kolo 1880 r.) rozpoczyna sifё dosc
silne wychodictwo do Ameryki, glбwnie do Stanбw Zjednoczonych і do Kanady, mniej licznie do Brazylji (Parana) і do Argentyny. W Stanach Zjednoczonych najwifёcej Ukraiiicбw zyje
w Pensylwanji ; w Kanadzie znajdujemy ich - w Manitobie,
Saskeczewan, Alberti, Ontarjo, Kwebek і w Kolumbji - razem
w Ameryce okolo miljona Ukraiiicбw emigrantбw, mniej wifёcej
tyle, ile w Azji. Emigracja amerykaiiska ma najwitecej і najwiteksze dzienniki 1), liczne stowarzyszenia, szkoly, oraz instytucje
ekonomiczne. Jednak produkcja naukowa і literacka jest tam
dotychczas niewydatna.
Ukraina obejmuje dorzecza Dniepru, Dniestru і Bohu.
а w znacznej cztesci tez Donu і Kubani. Klimat czarnomorskokontynentalny, na pograniczu polskiem przechodzi w srednioeuropejski, na granicy bialoruskiej і rosyjskiej we wschodriioeuropejski, na kresach wschodnich w suchy, aralsko- kaspijski.
.
jest to kraj о charakterze przewaznie stepowym, tworz(\cy
przejicie do pбlnocno- і srednio-europejskiej strefy lesnej. Polozony prawie na kresach kulturalnej Europy, ЬуІ OW(\ najszersz~
і najwygodniejsz'\ bram(\, przez kt6r(\ wkraczaly hordy azjatyckich narodбw na terytorja Europy. Mieszkancy Ukrainy bolesnie
odczuwali te najazdy, powstrzymuj(\ce ich rozw6j politycznokulturalny і niedopuszczaj(\ce do opanowania wybrzezy Morza
Czarnego і Azowskiego. Dopiero z plugiem w rfёku zdobyli oni
te obszary, kt6re ich przodkowie ul)ilowali napr6zno obronic
mieczem 2). Obecnie Ukraina jest krajem przewaznie rolniczym.
Prawie 3/ 4 kraju to najprzedniejszy czarnoziem, prawie 9/ 10 ludnosci. zajmuje site upraw(\ roli. Mimo b·ardzo urodzajnej gleby
і sprzyjaj(\cego klimatu, rolnictwo {oprбcz wielkich maj(\tkбw
ziemskich) nie rozwincclo sifё wysoko, а to z powodu konserwatywnego sposobu uprawy roli і wskutek nieprzychylnych ko·
1 ) Wit;cej, nii w macierzystym kraju.
l..and und Volk, Wien 1916, str. 15.

2

)

Stephan Rudnyckyj, Ukraine,
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munikacyjno-handlowych warunkбw. Niejednokrotnie spotykamy
tu jeszcze trбjpolowy system, sztucznych nawozбw ziemia prawie
nie zna, w okolicach stepowych pola lez~ latami calemi odlogiem, w innych znбw uzyzniaj~ je, pal~c zarosla. - Post«їpowe
maszyny gospodarcze nalez~ do rzadkosci.
W kazdym razie jednak ukrairiski wloscianin przewyzsza
swoich rosyjskich і bialoruskich s~siadбw 1). Przed ostatni~ wojn~
posiadal on najwi«їcej stosunkowo ziemi w Charkowszczyinie,
gdyz59 % calego uprawnego obszaru, w Czernihowszczyinie 53~;,
w Poltawszczyinie 52?~. Najmniej zas w dawnej gubernji · miriskiej, gdyz tylko 28 ~~- Wogбle na Ukrainie panowal "glбd ziemi".
Podczas gdy caryca Katarzyna niemieckim kolonistom dawala
65 hektarбw ziemi na Ukrainie (na glow«ї), ро zniesieniu "kripactwa" (niewoli) w 1861 roku przydzielono wiesniakom tylko
1 1/ 2 hektara na glow«i.
W przeci~gu lat 50 ludnosc podwoila sі«ї, przemysl odci~
gn~l bardzo malo r~k od roli, а ziemi nie przvbylo, czyli stan
dwakroc sі«ї pogorszyl - glбd ziemi wzrбsl w dwбjnasбb 2),
mimo iz Ukraina posiada 45 miljonбw hektarбw urodzajnej
gleby, czyli 53?~ calej powierzchni (podczas gdy w Niemczech
procent ten dochodzi do 48, а w Rosji tylko do 26"2).
Przed ostatni~ wojn~ Ukraina produkowala okolo 150 miljonбw metrycznych cetnarбw zboza (pszenica, zyto і j~czmieri),
prбcz tego okolo 50 miljonбw cetnarбw burakбw cukrowych.
Znaczn~ ЬуІа tez produkcja tytoniu.
Od Zaleszczyk przez Kamieniec і Katerynoslaw az do
Astrachania ci~gnie sі«ї linja winnej latorosli. Zbiбr wina dawal
w pomyslnym roku okolo miljona hektolitrбw. Bartnictwo stalo
najwyzej na Kubaniu, w Poltawszczyznie, Czernihowszczyinie,
Kijowszczyinie, wreszcie na W olyniu і Podolu.
Hodowla bydla ЬуІа scisle zwi~zana z gospodarkC\ roln~ ;
koni і rogatego bydla liczono na Ukrainie okolo ЗО miljonбw
sztuk. Owczarstwo wskutek konkurencji zamorskiej upadalo.
1
) Nad popraw~ wiejskiego gospodarstwa czuwat .,Silskyj Hospodar•
(wiejski gospodarz), towarzystwo rolnicze we Lwowie, ktore jui przed wojtщ
mialo 90 filij, 1100 miejscowych grup і 27.000 cztook6w. 2) Ро ostatnim prze·
wrocie rosyjskim stosunki zmienity si~ ogтomoie, аІе gospodarka rolna nie poprawila si~.

Procent zawodowych hodowcбw koni, rogatego bydla, owtcc
drobiu byl znikomo maly (0·4 •: 1) .
Ukraina prбcz urodzajnej gleby posiada tez ogromne Ьо.
gactwa, kryjC\ce si~ w lonie ziemi --- najwi~ksze w basenie
Donu, na Podkarpaciu і na Kaukazie; zloto w bardzo malej
ilosci w ,,Naholnym Kriazu" (Doniec), srebro na Kubaniu і nad
Terekiem, olбw tamze, zywe srebro w Mykytiwce (Donec),
miedz w Chersoniu, na Bukowinie і w Marmaroszu, mangan
nad -Dnieprem і na Podolu. Zato zelazo znajduje si~ w rozп.ai
tych okolicach, а najwi~cej kolo "Krywego Rohu" (dobywano
go 26 miljonбw metrycznych cetnarбw rocznie). Niezmiernie bogate SC\ роІа wt:glowe nad Doncem, obejmujC\ce okolo 23.000
km 2 • W roku 1911 daly one okolo 200 miljonбw metrycznych
cetnarбw wt::gla, w tem ЗО miljonбw antracytu.
W poblizu pokladбw w~gla і zelaza, (Charkбw, Kateryno ..
slaw, а dalej Cherson, wreszcie Кіjб\\·) zaczчl sit:: rozwija6 wielki
przemysl, ktбrego wydatnosc przed ostatniC\ wojnC\ obliczano па
blisko 1 miljard rubli rocznie. Zwlaszcza przemysl :relazny 1) rozwijal si~ z zadziwiajC\CC\ szybkosciC\, mimo iz rzC\d rosyjski ze
wzglt::dбw konkurencyjnych star .·l site ograniczyc go do pбlfa
brykatбw. Na wyrбznienie zasluguje tez cukrownictw.o. 200 cukrowni na Ukrainie 2 ) dawalo przed ostatniч wojn'\ okolo 10
miljonбw metrycznych cetnarбw cukru rocznie. Niemn·ej silnie
rozwini~te bylo gorzelnictw~ zwlaszcza na Podolu. Za to piwowarstwo przedstawialo si~ marnie. Fabryk tytoniu bylo sto
kilka 3).
,
Przemysl naftowy rozwijal si~ wzdluz Karpat. Najwi~ksze
jest zagl~bie Boryslawskie. U stбp Kaukazu - Hrosnyj.
Ukraina ma tez przedni'\ glin~ garncarskC\ і porcelanowC\
Garncarstwo rozwin~lo si~ w Kosowie, Kutach, w Poltawszczyznie
і Charkowszczyznie; tutaj tez (Budy, Slawiansk) byly fabryk
porcelany.
і

1
) Kryiowyj
Rih, Katerynoslaw, Oteksandriwsk, j11ziwka, HtusziwkE
Mariupol і t. d. Maszyny budowano w Katerynoslawiu, Kijowie, Charkowle
jelesawecie, Oleksandriwsku, Berdniansku. Doki ЬуІу w Rostowie iMik6Faj6w-ie~
2
na Podolu і koioC.h~i=
) Glownie w Kijowszczyinie, Charkowstczyinie,
5 onia. 8 ) W okolicach Kijowa, Ch~rkowa, Odessy, Zytomierza, Pottawy, fl~~
Mikofajowa і Katerynoslawia.
.

).~

Przemysl drzewпy пajwyzej stal w Karpatach, wzdluz Prypeci і паd Dnieprem (Mozyr, Kremenczug, Kateryпoslaw і Chersoп); fabryki papieru w Charkowie, Poltawie, Odessie і Rostowie.
Ukraiпa zпajdowala si~ przed ostatпiC\ wojпC\ і zпajduie si~
wciC\z jeszcze па rubiezy mi~dzy archaiczпC\ uprawC\ roli, а post«cpowC\, mi«cdzy zaпikaпiem przemvslu domowego а rozwojem
przemyslu wielkiego, mitedzy haпdlem prymitywпym, а пowo
czesnym. Na pozбr ludnosc tego kraju charakteryzuje konserwatyzm (trzyma si~ опа roli, nie bierze udzialu w przemysle
fabrycznym і w haпdlu na szerszC\ skalc;). Przemysl opiera si~
па kapitale obcym, haпdel prowadzC\ Rosjaпie, zydzi, Ormianie
і Grecy. W rzeczywistosci stan ten wyplyпC\l nietyle z charakteru ludnosci, ile raczej z systemu rzC\dбw zaborczych.
Tendencja rusyfikacyjna byla powodem zastraszajC\cego
aпalfabetyzmu, z ktбrego tеп pozorny konserwatyzm wyplywal.
W interesie Rosji bylo utrzymac Ukraiп«c w roli swego spichlerza і піе dopuscic do tego, аЬу jej handel stal sic; groinym wspбl
zawodпikiem dla haпdlu ceпtralпych gubernji.
Ostatni przewrбt w Rosji zmienil fizjogпomjc; Ukraiпy, ale
podloze polityczno-ekonomiczпe pozostalo to samo. І ntenzywniejszC\ nieco jest tylko walka Charkowa z MoskwC\ о prawo do
zycia, nadto wiele zywszym stal sic; ruch wspбldzielczy jako srodek
samoobroпy.
W zmaga sic; tez znacznie przyplyw mlodziezy ukrainskiej do
szkбl sredпich, zwlaszcza do gimnazjбw і do szkбl wyzszych, przedewszystkiem do uпiwersytetбw. Widoczne to jest w pierwszym
rzc;dzie wsrбd ludпosci ukrainskiej na obszarach terainiejsz.ej
Polski.
Czy і о ile objaw ten wрІупіе na zmiancc fizjognomji kraju
і narodu zalezec to bc;dzie od warunkбw politycznospolecznych 1 ).
1
) Nie zapominajmy, ze Jeazcze w polowie ХІХ stule\:ia na 100 Szwedow, 80 ЬуІо rolnikami Dzisiaj ten stosunek zmienil sit; nie do poznaoia, a-dyi
tylko 44 °/0 ludnosci szwedzkiej poswit;ca sit; rolnictwu, 35 8/ 8 pracuje w gor·
nictwie, przemysle і rzemioslach, 15 % w handlu і komunikacji, а 6 Ofo sluiy
w urzt;dach і tworzy wyisz" ioteligencjt; Wartosc dzisiejszej szwedzkiej produkcji przemyslowej oceniaj" na З miljardy, 810 miljooow koroo szwedzkich.
Korona
2'40 zlp ).

=
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Na razie jest faktem, ze tylko kilkanascie procentбw ukrainskiej ludnosci nie zajmuje sі«ё rolnictwem і zyje nie ро wsiach,
lecz w miastach і miasteczkach. Т en wiejsko-rolniczy charakter
ukrainskiego narodu wplyn'\1 na fizjognomj«ё ukrainskiego j«ёzyka
literackiego і na ukrainsk'\ literacko-artystyczn'\ produkcj«ё.
j~zyk wci'\z jeszcze czerpie peln'\ garsci'\ ze skarbnicy
ludowego slowa, literatura bierze tematy z zycia wiejskiego, muzyka opiera sі«ё na piesni ludowej, а plastyka nie gardzi elementami bogatego ludowego zdobnictwa. (Wyszywki, kilimy
і tkaniny, pisanki, intarsja, ceramika і t. р.). Stare cerkwie kryj'\
drogocenne zabytki architektury, malarstwa і rzezby (lkonostasy).
Najstarszy zabytek ukrainskiej architektury cerkiewnej, to
katedra sw. Sofji w Kijowie ( 1037 r.), nieco pб:iniejszy klasztor
sw. Michala z r. 1109 tamze і klasztor sw. Cyryla, rбwniez
z ХІІ stulecia. lnne zabytki ucierpialy wiele podczas moskiewskiego napadu w 1169 r. і wskutek najazdбw tatarskich. (Kroniki
mбwi'\ о 500 zburzonych cerkwiach). То, со ocalalo, ponioslo
wiele strat przez nieudolne restauracje і niestylowe · przerбbki.
Zabytki kijowskiej architektury ПOSZ'\ wyrazne slady bizantynskiego pochodzania, ale nie brak im tez miejscowych wlasciwosci, odrбzniaj"cych je od budownictwa bizantynsko-moskiewskiego. Budynki kijowskie charakteryzuje prostota konstrukcji
elementбw, logicznosc і przejrzystosc planu, oraz owa syntetycznosc, ktбrej tak bardzo brakuje cerkwiom moskiewskim w ro·
dzaju cerkwi sw. Wasyla Вlaiennego. Kijowskie cerkwie S'\ wysokie, przestrzenne і jasne. lch pierwotny ksztalt, to czworobok
srodku czwoz trzema absydami od wschodu dla oltarza.
roboku cztery filary, na ktбrych wznosi sі«ё kopula. Naprzeciw
absydy znajduje sі«ё chбr. We wi«ёkszych cerkwiach dokola srodkowej kopuly, w W«ёglach, S'\ mniejsze, wsparte na odpowiednim
systemie filarб~ і arkad.

w

Jako ozdoby sluz'\ pos'\gi і plaskorze:iby, ktбrych brak
w cerkwiach moskiewskich- а przedewszystkiem mozajka і freski.
Mozajka zachowala sі«ё w katedrze sw. Sofji і w klasztorze
sw. Michala (w Kijowie), а freski tez w katedrze sw. Sofji
і w klasztorze sw. Cyryla. (Wspanialy pomnik kijowskiego sc.iennego malarstwa ~ okresu jagiellonskiego posiada Krakбw w katedrze na Wawelu).
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Z cerkwi dawnego kijowskiego typu znane sч: cerkiew
w Wyszhorodzie (1115 r.), w Kaniowie (sw. Jur 1144), w ВЩ
horodzie (sw. Antoni 1197), w Czernihowie (sw. Spas), w Haliczu,
Turowie, Wlodzimierzu Wolynskim і w kilku innych miastach.
Ро napadach tatarskich znaczna czt;sc ludnosci posuwa sit; na
zachбd, ро upadku Konstantynopola wplywy bizantynskie slabn~,
rozlegle obszary ukrainskiego terytorjum wchodzч w sklad ksit;stwa litewsk~·ruskiego, а nastt;pnie Rzeczypospolitej Polskiej,
architektura ziem za.chodnio-ukrainskich broni sit; przed natar•
czywosciч swej pбlnocnej wspбtzawodniczki, otwierajчc na osciez
drzwi dla wplywбw zachodnich, w budownictwie drewnianem dla gotyku, w kamiennem dla renesansu, а p6zniej dla baroku
(dowodem cerkwie drewniane na l..emkowszczyznie, а we Lwowie
cerkiew Stauropigjanska і katedra sw. Jura). Zwlaszcza barok rozwinцl sit; wspaniale w czasach Mazepy і pod jego protektoratem.
Zabytki architektury drewnianej z natury rzeczy (mnietrwaly materjal) sч pбzniejsze, ale pod wzglt;dem stylu bodaj czy
nie swiad~zч wymowniej о rodzimej ukrainskiej architekturze
Zwlaszcza mozna to powiedziec о cerkwiach na Huculszczyznie.
Tam, gdzie do rlnia dzisiejszego przechowaly sit; ozdoby kobiece, podobne do tych, ktбre spotykamy w mogilach kijowskich VII. wieku, gdzie jt;zyk rozbrzmiewa dzwi«їkami "Siowa
о pulku lgora", gdzie piesni, wierzenia і obrzt;dy (zwlaszcza pogrzeb) tc;hnч bardzo odleglч starozytnosciч - tam tez najlatwiej
ocalec mogly formy starodawnego kijowskiego budownictwa 1).
Na Huculszczyznie, nad Prutem і Czeremoszem, najbardziej roz·
powszechnione sч cerkwie trбj· і pit;ciokopulowe, о planie z zasadniczego czworoboku, logicznie rozwinit;tym і syntentycznie
zwiчzanym. Harmonja linji і plaszczyzn budzi podniosly, prawdziwie swiчteczny nastrбj, а calosc, bez zbytecznych szczegбlбw і ozdбb, zadziwia poczu~iem estetyki u domoroslych architektбw.

Cerkwie na Bojkowszczyznie (od Stryja do Munkacza),
prawie wylчcznie trбjkopulowe, cechuje niejednokrotnie pewna
piramidalnosc, owe liczne, coraz mniejsze kondygnacje, pit;trzчce
1
) Podziwiac naleiy intuicj~ Wyspianskieg", ktory w swoim "Boleslawie
Smialym" dla iony krola, ksi~iniczki kijowskiej, wybral kostjum hucvlski.
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sic; jedпa паd drug'\ tak, ze пр. cerkiew w Jaseпowie kolo Turki
dziwпym zbiegiem okoliczпosci zywo przypoDliпa iпdyjsk" pagodc; kolo Taпdszur. Lemkowskie cerkwie, пajbardziej па zachбd wysuпic;te, роdоЬпіе jak і j~zyk l..emkбw, wykazuj'\ silпe
wplywy polskie і slowackie.
Cerkwie dziewic;ciokopulowe (пр. w Samarze) S(\ koroп(\
ukrainskiego cerkiewпego stylu, ktбrego zasadпiczemi cechami
S(\ pomyslowosc, swoboda іпwепсjі і brak wszelkiego szablon u.
Trudпo zпale.ic dwa zupelnie do siebie podobne okazy 1).
Przeciw temu stylowi walczyla Moskwa, nie przebieraj(\c
w srodkach, juz w XVII stuleciu, а w roku 1801 sw. Synod wydal
wyra.iny zakaz budowaпia swi(\tyn Bozych sposobem malorosyjskim 2).. • • (Styl - to czlowiek .... )
Ozdobпosc wn~trza tych cerkwi skupia si~ w ikoпostasie,
t. j. we wielkiej,. rzezbioпej і malowanej sсіапіе, oddzielaj(\cej
prezbiterjum od reszty SWЇ(\tyпi. Ikonostasy maj" ріс;с, szesc,
а пawet siedem koпdygnacji, coraz lzejszych, zakonczoпych
rze.ib'\ prawie powiewпie azurow(\. Glбwпym jej motywem jest
wіппа latorosl. Brak minjatur w obramieпiu, zywsze barwy
і wic;cej iпdywidualпego wyrazu, odrбzпiaj'\ je od obrazбw
рбІnоспеj
Rusi. Najwspaпialsze ikoпostasy zachowaly si~
w Lawrze Kijowskiej (pierwsza kondygпacja), w Bohorodczanach 3), w cerkwi Wojeпno Mikolajewskiej w Kijowie і w Rohatynie. Wspaпiala drewпiaпa cerkiew oraz bardzo сеnпу ikoпostas,
ktбry znajduje sic; w Krasnopuszczy (kolo Pomorzaп), fundacji
krбla Sobieskiego, splon~ly doszcz~tnie.
Осаlепіе wielu zabytk6w sztuki zawdzi~czac nalezy troskliwej і wielkiem znawstwem popartej аріесе metropolity Szeptyckiego 4 ).
Tak tedy cerkwie па Ukrainie S'\ пietylko domami modlitw, ale tez kryпicami wzruszen estetyczпych oraz artystycznych
natchпien ludu, wzglc;dnie jego mistrzбw, czc;stokroc nawet
1) Nie moina tego powiedziec о cerkwiach nowych, murowanych wXlX':
stuleciu. 11 ) В. Іlt~рuа!\іВІ,скніІ . .-\рхітспура у ріжних ІІаро:tів і на У.!\раін(.
ЛІ,НіВ-hІІЇВ, 1910. (Tam tei liczne illustra<'je cerkwi ukrainskich). 8) оь~~
w "Muzeum Nacjonalnem" (Szeptyckiego) we Lwowie.
•) \YJ "Muzeum Narodowem" w Krakowie ЬуІ tei jeden z li~_~цyceh.o:~a.::
zow ikonostasow ukrainskich.
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z nazwiska nieznanych. Zast~powaly one poniek'\d terazniejsze
muzea, sale koncertowe і trybuny oratorskie, skupiaj'\c w sobie
sily emocjonalne, plyn(\ce ze sztuki wokalnej, plastycznej і krasomowczej, oskrzydlonej podniet'\ wiary.
W czasach najazd6w moskiewskich і mongolskich kolo
cerkwi toczyly si~ najzawzi~tsze boje, ро kt6rych, jak siedmiobarwna aureola, wylanialy si~ z wierz(\cej duszy ludu cudowne
klechdy і legendy. Tutaj skupiala si~ w XVI. і XVII. stuleciu
dzialalnosc kulturalno-humanitarna bractw, а poniek'\d і zrzeszeii
rzemieslniczych, pod skrzydla cerkwi tuШy si~ drukarnie і ksi~..;
gozbiory, duchowni kladli podwaliny pod pismiennictwo na
Ukrainie, brali zarliwy udzial w literaturze polemicznej а w zachodnich jej polaciach od Markjana Szaszkiewicza do Kmita
і Wetlyny sluzyli і sluz'\ ojczystemu slowu wydatnie і wytrwale.
І dzisiaj jeszcze w jakiejs zapadlej і deskami od swiata
zabitej wiosczynie, kiedy na Wielkanoc spojrzymy na cmentarz,
gdzie nam przed oczyma zamigoce "chorow6d hahulczany"
z motywami prastarych piesni na powitanie wiosny - to mimowoli zadamy sobie pytanie, czy rzeczywisty to obraz, czy moze
tylko refleks czas6w dawno minionych. Wiele jeszcze podobnych
refleks6w znajdziemy w obecnej lit~raturze u krainskiej.

----о-

j~zyk

ukrainski.

Jego stanowisko w filologji stowiaiaskiej. j~zyk, czy djalekt?
j((zyk ukrainski 1) wraz z р о І s k і m , r о s у j s k і m , с z esko-slowackim, bialoruskim, luzyckim, serbskoc h о r w а с k і m , Ь u І g а r s k і m і s І о w е n s k і m tworzy wielk~
slowiansk~ j((zykow~ rodzin((.
Dzisiejsze j((zyki slowianskie, jak gal((zie z pnia, wyrosly
z j (( z у k а р r а s І о w і а ns k і е g о. jest on niejako ich ro·
dzicem, а one niby jego synami. Stosunek wzajemny tych ostatnich powinien Ьуё zatem braterski, nie inny. Ale podobnie
jak mi((dzy braёmi bywaj~ rozmaite spory, tak tez pomi((dzy
j~zykami slowianskiemi istniej(\ niekt6re drazliwe pytania .w rodzaju starszenstwa, bogactwa, dziedzictwa і prawa zwierzchniczego. Wynikaly one zwykle z motyw6w nic wspбlnego z nauk~
nie maj~cych, а jezeli і niekt6rzy uczeni brali w nich udzial, to
ЬуІу to chwilowe tylko zboczenia z drogi, ktбr(\ uczony do wykrycia prawdy kroczyё powinien. Przyznaё bowiem trzeba, z~
filologja slowianskia pracuje coraz dzielniej і skuteczniej nad
dziejami poszczeg6lnych j((zyk6w slowianskich, nad ich wzajem1

) J->olacy m6wi, tei "ruski•, Moskale "maloruski", Niemcy ,,ruthcnisch".
Niekt6rzy uczeni (jak np. S z ас h m а t о w) robi, r6inict; mit;dzy
"ukra;nski" а "maloruski", twie.tdz~c, іе termin "ukrainski 11 oznacza j«;zyk literacki Ukranc6w, а poszczeg61ne gwary jak np. huculsk~. bnjkowsk~, lemkowsk~,
w«;giersko-rusklifl, podlask, і polesk~ trzeba dalej nazywac jeszcze maloruskiёmi
gwarami. Jest to sp6r naukowy, moie nawet nieco politycznie zabarwiony,
podczas gdy іусіе codziennie przekonuje nas coraz wymowniej, іе termin
"ukrainski" rozszerza sit; na саІе j«;zykowe terytorjum Ukrainc6w.
2*
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nym stosunkiem, nad stosunkiem tychze do j«czyka praslowianskiego oraz do innych j«czykбw indoeuropejskich.
Kazdy narбd slowianski usiluje brac jak najzywszy udzial
w tej zmudnej а tak waznej pracy, zycie zas z calym zasobem
swych zjawisk kulturalnych przekonuje nas codziennie az nadto
wymownie, ze wszystkie j«czyki slowianskie rozwijaj'\ si«c, wzbogacaj'\ і rosn", (chocia.Z nie wszystkie maj'\ rбwnie pomyslne
warunki dla swego rozwoju) і ze zatem wszelkie рrбЬу 1) wstrzymania tego wzrostu, jako zjawiska naturalnego, okazaly si«c
w czasach nowszych daremnemi і dla swiata slowianskiego
zgola niepoz"danemi.
Ukraiiicy rбwniez poszczycic si~ mog'\ calym szeregiem
imion w slawistyce zaszczytnie zapisanych jak: М. М а k s у m ow у с z , А. Р о t е Ь n і а, Р. Zy t е с k у j , К. Му с h а І с z u k
J. Н о l о w а с k у j , Е О h о n о w s k у j , St. S m а І S t о с k у j '
А. К r у m s k у j, W. N а u m е n k о, А. Ко І е s s а, І. О h і е n k о,'
К. Studynskyj, z mlodszych І. Zilynskyj, W. Simowycz,
R. S t о с k у j , Ну І с z е n k о, І w а nо w s k у j і inni 2). Zawdzi«cczamy im liczne prace analityczne z zakresu filologji stowianskiej, studja nad poszczegбinemi dzialami j~zyka ukrainskiego
oraz caloksztalty gramatyki ukrainskiej opisowej і historycznej.
Prace te rozpoczynaj" si~ gramatyk" Al. Ра w І о w s k і е g о
(Petersburg 1818) і J. і. е w ус k і е g о (Przemysi 1834) і rosn"
wraz ze wzrostem ukrainskiej Iiteratury і szkolnictwa. Оо ozywienia filologji ukrainskiej przyczynilo si~ znacznie "Naukowe
Towarzystwo im. Szewczenki we Lwowie" і "Naukowe Tow!'
w Kijowie (od 14/ХІІ. 1918 .,Ukr. Akad. Nauk 11 tamze). Ale niemalo tez zawdzi~czac nalezy pracom w j~zyku polskim, rosyjskim, niemieckim і innych.
Prace nad ·ukrainskiem slownictwem maj'\ tez juz dzisiaj swoj"
historj~ od slownika La u r. Z yzanj і (Wilno 1596) poczynaj"c.
byl jedyny w swoim rodzaju "ukaz." carski z r. 18~ б.
w granicach cesarstwa rosyjskiego drukowac, przemawiac publicznie, grac w teatrze і spiewac па koncertach ро ukrainsku. (О szkotach ukrainskich nawet mowy 11іе ЬуІо !) Zycie і w tym wypadku okazato si-: silniejszem
oawet od 11 ukaz6w" carskich.
2
) ВуІі to, wzgl~dnie Sf\ profesorowie uniwersytetow, а przewaiнie tei
а k а d е m і с у tj. czlonkowie rozmaitych Akademj• Umiejf;tnosci.
1

)

Tak~ proh~

zabraniajцcy
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W ukraiiiskiej leksykografji uderza nas brak slownikбw
zachodnio- і poludniowo-slowiaiisko-ukrainskich, а rбwnoczesnie
stosunkowo dosc wielka ilosc niemiecko· і rosyjsko-ukraiiiskich
oraz odwrotnie. Zjawisko to nalezy tlumaczyc stanowiskiem, jakie
zajmowal j~zyk niemiecki w austr. w~g. monarchji do roku 1918
oraz tem, iz w Rosji zylo prawie 4 / 6 narodu ukrainskiego. lnteligentny Ukrainiec w zaborze austrjackim staral si~ tedy umiec ро
niemiecku, а w rosyjskim ро rosyjsku. Polsko-ukrainskie бwczesne
stosunki w t. z. Krбlestwie Polskiem ograniczaly si~ do minimum, w dawnej Galicji wschodniej inteligencja ukraiiiska wynosila znajomosc j~zyka polskiego ze szkoly, а Polacy (przewaznie wlasciciele ziemscy) na Ukrainie, za Zbruczem, uczyli si~
j~zyka ukraiiiskiego nie z ksi(\iek, ale od ludu і wladali nim przewaznie bardzo dobrze.
О ile ow'\ jednostronnosc ukr. leksykografji do pewnego
stopnia usprawiedliwia zycie codzienne, о tyle w ruchu naukowym tworzy ona powazn'\ lukc;, ktбra w najblizszej przyszlosci
powinna Ьус wypelnion'\, gdyz utrudnia stosunki z zachodni'\
і poludniow'\ slowiaiiszczyzn(\.
Natomiast obfitosc slownikбw ukraiiisko·rosyjskich і to
nawet wcale obszernych jest najlepszym dowodem, ze SC\ to dwa
odr~bne j~zyki і іе ich ogromna bliskosc nalezy wprost do basni
slowianskich. W celu blizszego rozpatrzenia tej basni wrбcmy
do j~zyka praslowiaiiskiego.
Pomnikбw tego naszego j~zykowego przodka nie posiadamy 1). Ale uczeni wybieraj'\ to, со dzisiejsze jc;zyki slowiaiiskie
) Do pewnego stopnia brak ten uzupeloiajц nam pomniki j~zyka starocerkiewno-slowianskiego. Jest to ten j~zyk, w ktorym sw. Cyryll Metody dokonali przekladu Pisma Swi~tego і ktory nast~pnie stal si~ liturgicznyn• j~zy
kiem wschodnich і poludniowych Slowian. Staroslowianski, czy Starobufgarski?
Nad wyjasnieniem tego pytania pracowali Dobrowsky, Kopitar, Safarik, Miklosich і wielu innych slowianskich і obcych filologow. Niektorzy nazywali go
j~zykiem panonskich Slowian. Jagic, а za nim inni twierdzц, іі ЬуІ to
maccd~nsko·bulgarski djalekt, со jui Dobrovsky przypuszczal і о czem tei
W ostokow nie w~tpil. Do staro-cer kiewno-slowianskich pomnikow nalei~ (glagolicц pisane): Codex Zogтaphensis (koniec Х. lub poczцtek ХІ. stul.). Codex
Marianus (tak samo), Codex Assemanianus, Psalterium sinaiticum (Xf. wiek).
Euchologium sinaiticum (ХІ. w.) і Glagolita Clozianus. Cyrylicznem pismem:
Savina Kniga (ХІ. wiek), Codex Suprasliensis (Suprasl kolo Bialegostoku),
Katechizm Cyryla, Ewangeljum Undolskiego, PsaHerz Slucki і t. d.
1

maj'\ wspбlnego w zakresie glosowni, odmienni, skladni·i slownictwa
а posilkuj'\c si~ wszelkiemi srodkami wspбlczesnej filologji staraj'\ si~ odtworzyc postac zapomnianego j~zyka praslowianskiego.
Okazuje si~, ze tego wspбlnego mienia, tych ogбlno slowianskich j~zykowych cech і wlasciwosci pozostalo nam przeciez
dosc wiele, ze wi~c 6w .praslo wianski j~zyk, zanim rozpadl si~
na kilka, czy na wi~ksz'\ ilosc gwar slowianskich, zdolal osi~n'\c
dosc wysoki stopien rozwoju.
Pytanie, gdzie si~ ten rozw6j odbyl, nie jest osta tecznie
rozstrzygni~te. Niektбrzy uczeni slowiaбscy uwazaj'\ dorzecza
Wisly і Dniepru za odwieczn'\ ojcowizn~ Slowian, inni kolysk~
ich stawiaji\ na pбlnocnych stokach Karpat, а jeszcze inni
umieszczaj'\ j'\ w basenie Niemna і zachodniej Dzwiny. Do tych
ostatnich nalezy Szachmatow, ktбry rozw6j Slowian uzaleznia od
wplyw6w kultury srбdziemnomorskiej. Natomiast prof. Kowalewskij twierdzi, iz gl6wny korzen Slowian tkwil w Karpatach,
і ze sti\d dzwign~li si~ oni na Balkan, nad І:.аЬ~, W ezer~, Niemen, ku Dunajowi, Bugowi, Dniestrowi і Dnieprowi, а nawet
na wybrzeze Morza Baltyckiego na Pomorze, oraz nad jeziora
Czud і Ladoga 1).
lnny historyk rosyjski, Zabielin, nazywa Karpaty slowianskim Kaukazem. Tutaj, wedlug jego zdania od czas6w niepami~tnych silnie trzymaly si~ korzenie slowianstwa. Sti\d to slowianskie drzewo zozposcieralo szeroko і daleko swoje gal~zie,
а prastare podania poludniowych Slowian ci'\gle wspominaji\
рбІnос, pбlnocnych- poludnie, jedne і drugie wskazuji\ na ziemie
przykarpackie jako na SWi\ ojczyzn~.

Bardzo waine 51\ fragmenty kijowskiego mszalu z ХІ. stulecia wedlug
obrz14dku tacinskiego, nadzwyczaj konsekwentne w uiyciu nosowych diwic:kow.
oraz 'Ь і 1., аІе pelne innych niedosc jeszcze wyja5nionych zjawisk j«;zykowych.
j«;zyk staro·cerkiewno-slowianski stal si«; tei z koncem Х stulecia liturgicznym
j«;zykiem W. Ks. Kijowskiego, а nastc:pnie literackim і do pewnego stopnia
takie urzt;dowym. Jeko taki przybiera оо wnet wlasciwosci lokalne, о czem
mowa poiniej
1) ІІсторія Россі11, С. Пстсрt')ургh 1912, str. 9.
W innej jego pracy
(Міроз:tаніе) widoczne jest d14ienie do obalenia twierdzenia, jakoby pierwotny
czlowiek wyszedl z Azji. Wedlug jego mniemania ludzkosc m Jgla si«; pojawic
w kilku miejscach na ziemi і to niezaleinie od siebie.

Pierwotпe

S'\ реlпе hipotez і pogl'\d6w
slowianska jest bardzo slabo rozwiпi~ta,
okres kаmіеппу па ogromпych obszarach slowianskiej Rosji malo
jeszcze zbadaпy, broпzowy і zelazпy powierzchowпie tylko
wiadomy. S'\siednie пarody, lub dalsze, z kt6rymi Slowiaпie
utrzymywali pewne stosunki, а kt6re zyty juz historycznem zyciem, pozostawily паm wprawdzie mпiej lub wi~cej реwпе wiadomosci о пaszych przodkach, ale droga od Ьаdапіа tych ir6del do jakichs pewпych stalych wпiosk6w піе latwa і піе prosta.
Przez bujпe і ш odzajпe ziemice sto·wianskie przesuwaj'\ si~
prawie ze піеustаппіе rozmaite оЬсорlеmіеппе пarody, S'\ te
ziemie teatrem ich walk zawzi~tych, kl~bowiskiem ludzkiem, kt6- •
rego zawile sploty rozwiklac і uporz'\dkowac jest jednem z пaj
trudпiejszych zadan historji wschodu Europy. Ale wedlug Zabieliпa Slowianiп przeciez zdolal przetrwac burzliwe owe czasy,
піеjеdпо оЬсе wchloп'\l w siebie і przetworzyl, az wreszcie pozostal dziedzicem swoich pierwotnych wlosci. Scisle Ьаdапіа
starozytпych geograficzпych і etпograficzпych obcych swiadectw о slowianszczyzпie prowadz" do wпiosku, ze ogromпe
obszary ziemi od Nowogrodu do r6wпіп пadkaspijskich і od
Uralu do graпic niemieckich juz w pierwszych wiekach przed і ро
Chrystusie zamieszkiwaly plemioпa slowianskie, skrywaj'\ce si~
пiejedпokrotпie przed okiem historyka pod powlok'\ rozmaitych
пaplywowych plemion, chwilowych wsp6lmieszkanc6w пaszych
dawnych przodk6w, owych Scyt6w, Sarmat6w, Agafirs6w,
Alan6w, Roksolaп6w, Huп6w, Kuturhur6w, ро kt6rych dzisiaj
піс wi~cej pr6cz wspomпien historyczпych піе pozostalo.
Zienaia przodk6w пaszych роdоЬп'\ ЬуІа w6wczas do wzburzoпego morza, do kt6rego wlewaly si~ coraz to поwе strumieпie ludzkie, wywoluj'\c tam gwaltowпe falowaпie, ci'\gly przyplyw і odplyw tego morza w kieruпku g6r, las6w і jezior.
Jaki пamul te rzeki przyпosity і pozostawialy ро sobie,
jak і jakiemi warstwami osiadal оп w typie psychofizyczпym
dawпych Slowiaп, о ile wplywal па ich j~zyk, swiatopogl'\d, па
zycie wog6le, kto moze juz dzisiaj z wszelk'\ pewnosci'\ powiedziec?
Od Herodota, Pliпiusza, Tacyta і Ptolomeusza do Prokopiusza і Jordaпa, а od Jordana do t. zw. "Kroпiki Nestora"

dzieje

sporпych. Paleoпtologja
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ilez oderwanych wzmianek, ktбre trudno zwiC\zac w logicznC\ calosc, ile pytajnikбw, na ktбre nauka z calC\ pewnosciC\ odpowie. dziec dzisiaj jeszcze nie moze J Zbytnia smi alosc prowadzi do
takich wnioskбw, jak np. ten, ze Herodot w starozytnej Scytji
opisywal Slowian і ze panstwo Attyli bylo panstwem'slowianskiem·
Raczej przypuszczacby mozna, iz Stowianin bywal пiejedno
krotnie przez najezdicбw zwycitezany, zaznawal srogiego ucisku
obcego jarzma і byl istotnie owym "Sclavus saltans" historji
wschodu Europy. Ale na dluzszC\ met«c przeciez zwycittzal, do
czego pomagaly mu niemalo wlasciwosci przyrodzone і przychylпosc matki - ziemi - rodzicielki. Chociaz z natury nie ЬуІ moze
zbyt wojowniczym, to przeciez w ustawicznej walce о swoje
wlasne miejsce pod sloncem і о prawa do zycia wyrobil znaCZПC\ dzielnosc bojowC\ 1).
Z poczC\tkiem 11. st. ро Chr. wttdrujC\ Germanowie (Wandalowie), z poczC\tkiem ІІІ. Gotowie. Wпet potem rozpoczyna
site tez wielka W((drбwka Slowian w kierunku zachodnim, chociaz
pewne historyczne dane о niej mamy dopiero z czasбw z.achodnio·slowianskiego panstwa Sama (w VII. st.). Wogбle ruch
Hunбw, rozbicie Alanбw і upadek panstwa Gotбw, oraz Wt(drбwki ludбw germanskich і posunittcie sitt ord stepowych ku
zachodowi pozwolily Slowianom odetchn(\C nieco szerszC\ piersii\
і pobudzily ich rбwniez do masowych ruchбw w celu zaj~cia_
rozleglejszych obszarбw. Zachodni Slowianie opanowali dorzecze
І:.аЬу, poludniowe stoki zachodnich Karpat, а niektбre ich oddzialy zap((dzily site az do Turyngji, Bawarji і Frankonji, oraz
do okolic Wiedenskiego Lasu. Z poczC\tkiem VI. wieku koloпizacja wschodnich Slowian osictga ziemie nad Doпem і nad
morzem Azowskiem, а poludniowi, korzystajC\c z zaburzen w Ві:.:_
zaпcjum, wyniklych ро smierci justyna, gruntujC\ swoje wlosci
па balkanskim pбlwyspie. Polska grupa rozszerza swoje zdobycze
па lewym brzegu Wisly, w dorzeczu Odry, oraz robi post(ipy
w kierunku poludniowym.
) jeieli przyjmiemy, іе дntowie byli istotnie Slowianami, {М, Hrn~
szewskyj twierdzi, іе byli to Ukraincy), to dowodem tej d.zielno.sci -~
swiadectwo jordanesa (lV. stulecie ро Chr.), ktory pisze, іі kro1 Go-ffiwi~
trzebowal аі 18 lat uporczywej walki, аіеЬу pokonac tych zaw.tif:tych m!esi~
kancow naddnieprzanskich.
.
-1
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W pierwszej polowie VII. stulecia upada panstwo Awarбw,
w drugiej bulgarskie ordy przechodz'\ ze stepбw czarnomorskich za Dunaj. Silne zas p:tnstwo Chazarбw ochrania te stepy
przed najsciem nowych ord azjatyckich. W edlug zdania Hruszewskiego 1) od drugiej polowy VII. wieku do drugiej polowy
ІХ. w., t. j. do wc;drбwki Madziarбw і Pieczenigбw, jest to czas,
kiedy stosunki najbardziej sprzyjaly rozwojowi koloriizacji slowianskiej, kiedy w stepach nie ЬуІо zadnych wrogбw, czas,
kiedy ta kolonizacja doszla do swego najwyzszego punktu
rozwoju.
W stuleciu ІХ. slowianskie narody tworz(\ swoje organizacje panstwowe і maj'\ juz о wie!e wyrazniejsze fizjognomje,
niz przedtem. Jedn'\ z najbardziej znamiennych cech tej fizjo·
gnomji jest jc;zyk.
Organizacje panstwowe, stos11nki z chrzescijanskiemi panstwami zachodnio- і poludniowo- europejskiemi, stykanie sic;
z rozmaitymi S(\siadami, oraz odmienne warunki geograficzne па
rozleglych ziemiach slowianskich oddalai'\ coraz bardziej ich jc;zyki od tego wspбlпego jc;zyka slowianskiego, od przypuszczalnego 2) praslowianskiego jc;zyka. F ormuje sic; оп zatem w ciasniejszej oj czyznie Slowian (ро wylonieniu sic; z rodziny indoeuropejskiej w czasach пeolitycznej jeszcze kultury) а zanika, jez~l
nie wczesniej, to w okresie wielkiej slowianskiej wccdrбwki 3).
Pomic;dzy Slowianami ІХ. stulecia zarysowuj'\ sic; wyraznie
З grupy: 1) zachodnia (Stow. polabscy, pomorscy, Polacy і Czecho-Siowacy), 2) poludniowa (Siowency, Serbo-Chorwaci, Bulgarzy, З) wschodnia (Rosjanie, Ukraincy, Bialorusini).
Na takie trzy grupy dzielimy tez zwykle і jt(zyki slowianskie 4). StC\d tez przypuszczenie, ze kazda z tych grup jt(zykowych, wyloniwszy sit( z praslowianskiego j~zyka, miala przez
а

1)

- J>yc11, у .:ІІ,вові 1898, t. І.
jedoi uczeoi (historyc)·, filologowie і antropolodzy) wskazujl\ па Azj~.
jako оа kolysk~ Iodoeuropejczykow (Azja-"officioa gentium"), drudzy (Benfej.
Szrader, Kuno, Е Meyer, Niederle, Hruszewskyj і inati) szukajl\ jej we wschodniej Europie. Ukraincy sklaniajl\ si~ bardziej ku temu drugiemu pogll\dowi.
Przyjmujl\c go, moiemy powiedziec·, іі оіе tylko od naszej praslowianskiej, аІе
nawet od indoeuropejskiej kolyski nie bardzosmy odbiegli.
3
4
) Gdyi zabytkow tego j~zyka nie mamy.
) Voodrak, Vergleicheode
slav. GrammaLik, Mikkola, Urslav. Gram.
2

)
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pewien czas swбj jakis j~zyk grupowy, t. j. zachodnio, poludniowo
wschodnio- slowianski.
Pogli\d taki prowadzit do rozmaitych sporбw j~z ykowych,
ktбry z nich ЬуІ wlasnie takim j~zykiem grupowym, а ktбre
tylko narzeczami. І tak J. i)obrovsky (1822 r.) przyjmowat
9 slowianskich j~zykбw, Р. Safarik (1842) tylko 6 z 13 narzeczami, lzm. Sreznewskij (tez kolo 1840 r.) 9, tak samo і F.
Miklosich 9 (slowenski, bulgarski, serbo-chorwacki, rosyjski,
ukrainski, polski, czeski, gбrno-lu:iycki і dolno-luzycki), L. Niederle doliczyl si~ tylko siedmiu. Powstaly wi~c kwestje со do stosunku j~zyka slowackiego do czeskiego, chorwackiego do slowenskiego і serbskiego, bialorusk iego і ukrainskiego do rosyjskiego, jakote:i zagadnienia j~zykбw lu:iyckiego і kaszubskiego.
Ponos najbardziej dra:iliwa ЬуІа kwestja j~zyka ukrainskiego (czy to j~zyk odr~bny, czy gwara ?) gdy:i chodzilo tutaj
о narбd wielomiljonowy і о cenni\ literatur~ okresu dotatarskiego. (Оо kogo опа паІе:іу: do Rosjaп, czy do Ukraincбw ?)
Tendencje rusyfikacyjпe ("аdіп пarod, аdіп jazyk") odgrywaly
w tym sporze піеmаІі\ rol~. Rzi\d rosyjski zwalczal wszelkiemi
sposobami teorj~ odr~bпosci j~zyka ukrainskiego, jako glбwny
і najbardziej dla panstwa rosyjskiego niebezpieczny objaw ukrainskiego separatyzmu. Wyp~dzoпo j~zyk ukrainski ze szkoty,
z cerkwi, z urz~du, а w roku 1876 zabronioпo (о czem ju:i byla
wzmianka), drukowac nim ksii\:iki, grac w teatrze, а nawet spiewac
па koпcertach.

Z koniecznosci Ukraincy z zaboru rosyjskiego zacz«(li popierac ukrainski ruch literacki, dzienпikarski і wogбle kulturalny w zaborze austrjackim, glбwnie we Lwowie, со znowu
Moskale і moskalofile ochrzcili mianem "intrygi polskiej". (Doszlo
do tego, і:і zalo:ienie ukrainskiego uniwersytetu w Austrji mialo
Ьус casus belli mi~dzy austr. w~g. monarchji\ а cesarstwem
rosyjskiem).
Ale :іусіе szlo swoim naturalnym trybem. Lud dalej mбwil
і spiewat ро ukrainsku, konstytucja w Austrji gwaraпtowala
tutaj do pewпego stopnia rozwбj j«(zyka ukrainskiego, rozwijato
SЇС( szkolпictwo }udowe і srednie, powstawaly katedry uniwersyteckie we Lwowie і w Czerпiowcach; ukrainscy uczeni wykladali na uпiwersytetach w Krakowie, Pradze, Gracu, Zagrzebiu
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(Herbaczewskyj, Puluj, А. Lewicki, Zobkiw, Borysikiewycz) - rosla
literatura і prasa, tworzyly site bibljoteki, muzea, archiwa,
"Proswita" walczyla z analfabetyzmem, to tez і w srogim ukazie
carskim musialy powstawac szczerby і wylomy. Ро wojnie japonskiej і w zaborze rosyjskim zjawiaj'\ site ukrainskie dzienniki,
szkoly, ksi'\zki, towarzystwa kulturalne, а ро ostatnim przewrocie
rozpoczyna site ., ukrainizacja Ukrainy".
Jtezyk, nie gwara, zdobywa swoje prawa.
W tej walce dlugiej і uporczywej niektбrzy uczeni rosyjscy
stanteli ро stronie swego rzC\du, zwalczaj'\c prawa bratniego narodu і jego jtezyka nie ty.lko z katedry, ale wsztedzie, gdzie і jak
tylko mogli (Р. Kulakowskij, А. Budilowicz, А. Sobolewskij).
Т. Florinskij (Славннское пле:ш1) przyznawal odrtebnosc nawet
jtezyka kaszubskiego, а odmawial jej ukrainskiemu. lnni jednak
і to miary pierwszorztednej, jak А. Szachmatow і Т. Korsz nie
tylko w teorji tte odrtebnosc przyznawali, ale nawet sami niektбre
swe prace ро ukrainsku dla ukrainskich wydawnictw pisali.
Akademik А. Szachn1atow 1) powiada: "na ukrainski (:\Ш.lО
рускпіі) jtezyk nalezy patrzyc jako na cos odrtebnego od innych
ruskich jtezykбw, Ьо nie mamy zgola zadnych wskazбwek na to,
azeby оц przezywal teraz jakiekolwiek wspбlne z innemi ruskiemi
j~zykami zjawiska w dziedzinie dzwitekбw, form, slownictwa" ...
Ale rбwnoczesnie przyjmuje on istnienie jakiegos ruskiego praj~zyka, z ktбrego wytworzyly site jtezyki rosyjski, ukrainski і bialoruski.
Wrte cz przeciwne stanowisko zajmuje akademik S. Sma
Stockyj. W swojej gramatyce 2) w rozdziale, w ktбrym mбwi
о stanowisku jtezyka ukrainskiego wsrбd jtezykбw slowianskich,
na podstawie obfitego і bardzo starannie opracowanego materjalu
do chodzi do wniosku, ze ilosc jtezykowych zjawisk wspбlnych
(d іе Anzahl der Obereinstimmungen) ukraiiiskiego і rosyjskiego
j~zyka jest prawie taka sama, jak ukraiiiskiego і polskiego, lub
1) •Уh'раннскіІі наро.ть ІїЬ t:I·o прош.ю~t·ь и насттtщс~І·ь ~ (СС•п. 1916) t. 11.
Twierdzi on, іе slowianstwo rozpadlo si~ w V. wieku, przyjmuje gal~z lechick~

polabski), mбwi о Slowianach і Antach, а jako kosredni bieg Dniestru, Bugu і Dniepru.
1
) Grammatik der ruthenischen (ukrain1schen Sprache) von Stephan von
Smai-Stockyj und Theodor Gartner, Wien 1913.
j

~zyk

polski, kaszubski

1ebk~ Rusi przyjmuje

і

gбrny і
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czeskiego, а zwlaszcza slowackiego і nie о wiele mniejsza jak
ukrainskiego і serbskiego, chociaz od kilku stuleci Ukraincy
і Serbowie oddzieleni SL\ od siebie pot~znym niemiecko·madziarskim walem granicznym. Z tego wniosek, ze kiedys Ukraincy
daleko ciasniejszё.\ spбlnosc (viel engere Gemeinsamkeit) musieli
miec z Serbami, niz z Rosjanami 1).
Wspбlne praj~zyki dla З grup slowianskich (dla zachodniej, potudniowej і wschodniej), nigdy nie byly filologicznym
pewnikiem. Odrzucali t~ teorj~ SchlOzer, Miklosich, J. Schmidt
а ро cz~sci і Jagic. Istnieniu wspбlnego poludniowego j~zyka
zaprzeczyl Mikkola 2), Kulbakin obalil twierdzenie, jakoby istnial
podobny praj~zyk dla zachodnich Slowian 3 ), а S. Stockyj uczynil
to samo z j~zykiem praru::їkim. Poddawszy scislym badaniom
wszystkie te rzekome wspбlne cechy, ktбre j~zyki ruskie zwi(\ZUj'\
w jednostk~ j~zykow~, dochodzi do wniosku, ze wlasciwie tylko
t. z. pelnoglos (повного.1ос, Vollaut) jest zjawiskiem j~zykowem,
si~gajё.\cem czasбw, ktбre moznaby nazwac praruskiemi. Natomiast саІу system samogloskowy ukrainski rбzni si~ znacznie od
rosyjskiego. Znaczne rбznice widzimy tez w innych dzialach
glosowni і odmienni. Ujmuje je Stocki w 32 grupy, а wskazawszy tez na ogromn'\ rбznic~ w leksyce ukrainskiej і rosyjskiej twierdzi, iz j~zyka praruskiego wogбle nie ЬуІо. j~zyk
ukrainski przemoc'\ zwi(\zywano z rosyjskim. Pomagaly ku temu:
wspбlne imi~ "Rus", "ruski", wspбlny obrz'\dek w tym samym
(staro-cerk.-slow.) j~zyku, polityczna przeszlosc obu narodбw,
przewaga j~zyka rosyiskiego w czasacl1 najnowszych jako panstwowego і mala znajomosc ukrainskiego w swiecie, jako bezpanstwowego, а wreszcie traktowanie ukrainskich pomnikбw literackich,
jako rosyjskich. W szystko to utwierdzalo na wet inteligen tnych
ludzi w mniemaniu, ze ЬуІ kiedys jakis j~zyk praruski, ktбrego
1

) Dr. W. Simowycz w swojej gramatyce ukrainskiego jc:zyka (2 wy·
danie, Kijow-Lipsk, bez daty) powiada: Zwykle zaliczajl\ jc:zyk ukrainski do
wschodniej grupy jc:zykow slowianskich, "ale tutaj naleiy on tylko wskutek
podoLienstwa form (odmienni), natomiast diwi«;kowemi swojemi prawami zb1iia
si«; do jt;zykow poludniowo-slowianskich, do serbskiego і bulgarskiego" ... Antro·
pologiczn~ blizkosc Ukraincow do Serbow przyznawal Volcov (F. Wowk).
1
8)
Rocznik Slaмstyczny І. Stanowisko
) U~slavische Grammatik.
Hujera w Roczniku "Siawistycznym", V.
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spadkobiercC\ jest obecnie jcczyk rosyjski, а ukrainski і bialoruski
to tylko jego odmiany, cos w rodzaju bardziej rozwinicctych gwar,
czy djalektбw.
дІе kto wyzbccdzie sicc tych uprzedzen - powiada prof. Stockyj - maj(\c na wzglccdzie wylчcznie historyczno-jcczykowe fakty,
ten. przyznac musi, ze jcczyk ukrainski jest odrccbnym, jednolitym
jcczykiem slowianskim о wlasnym wyrazie і о wlasnym odrccbnym
rozwoju, ktбry obok inny~h jcczykбw slowianskich stoi jako j~zyk
bratni, z kazdym, nawet z najdalszym,. przez саІе mnбstwo wspбl
nych cech ZWЇ(\Zany і przez zaden СО do czystOSCЇ nie prze•
wyzszony.
Podobny wyrok w sprawie odrccbnosci j~zyka ukrainskiego
wydala przed tem (1905 roku) Akademja Nauk w Petersburgu
na podstawie referatu osobnej komisji, w ktбrej zasiadali mi~dzy
i~nymi F. Е. Korsz, О. О. Szachmatow і F. F. Fortunatow .
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Pierwsze, historycznie znane panstwo slowianskie tworzC\
Czecho-Mo~awianie (Czesi, Zliczanie, Netolicowie, Dulibowie,
Lutomierzyczanie, Deczanie, Pszawanie і Chorwaci). Powstanie
tego panstwa zwi'\zane jest z imieniem frankonskiego kupca Samona, ktбry panowal lat 35 (od 623 do 658). We walkach
z Awarami (Obrami) і Frankami wyrabia sicc poczucie wspбl
nosci, ale ро smierci Samona pierwsze panstwo morawskie
upada. Za Karola Wielkiego Czesi uzyskuj'\ hegemonicc nad innemi plemionami, na czele ich staj'\ ksi'\z~ta z rodu mitycznego
Przemysla, li!~Za Lubuszy, ale niepodleglymi nie S'\ і рІас'\ danincc W roku 845 przy dworze Ludwika w Regensburgu przyjmuje chrzest 14 ksi'\Z'\t czeskich. Pod Mojmirem powstaje drugie
panstwo morawskie (836), w czasach panowania Swicctopelka
sw. Cyryl і Metody szerz'\ chrzescjanstwo wedlug obrzL\dku
wschodniego na Morawach, а pбzniej w Czechach, ро smierci
Swi~topelka (894), czescy ksi'\z~ta Spitigniew і Bratyslaw odrywaj'\ sicc od panstwa morawskiego і uznaj'\ swieckie zwitrzchnictwo Arnulfa (895) а koscielne biskupa regensburgskiego.
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W roku 907 w bitwie pod Preszburgiem Madziarzy zadajct
cios panstwu morawskiemu, ale czeski ksictz~ Bratyslaw (905921) szcz~sliwie walczy z nimi і na krбtki czas wyzwala sic; nawet z pod zaleznosci od Niemcбw. jednak nast~pca jego, Waclaw,
uznaje znowu zwierzchnictwo cesarza Henryka І. і wspбlnie
z Niemcami rozgramia Madziarбw nad Lechem 955. Nast~pca
W aclawa Boleslaw І. przylctcza do Czech Morawy і niektбre
polskie ziemie, о ktбre toczct sic; walki czesko-polskie prawie
przez саІе ХІ. stulecie. Bratyslaw 11. dostaje tytul krбla (1086),
ale jest on lennikiem cesarza, а panstwo czeskie ulega coraz
bardziej wplywom niemieckim. (Ustrбj feudalny, przyplyw niemieckiego mie~czanstwa, niemieckie zwyczaje, niemiecki jc;zyk
dworski itd.).
W ustawicznych walkach z Niemcami najbardziei cierpict
Slowianie najdalej wysunic;ci na zachбd. Ро wygasnic;ciu dynastji saskiej, Gotsza\k (1031-1066) lctczy pod swojct wladzct Bodryczбw, Lutykбw і sctsiednie mniejsze szczepy, stwarzajctc panstwo Wendбw, ale ginie w powstaniu, tak samo,
jak і jego nastc;pca Kruty (1093). Podczas drugiej wyprawy
krzyzowej za sprawct papieza і Bernarda z Clairvaux nad l:.abc;
wkraczajct Niemcy і Dunczycy а Henryk Lew і Albrecht
Niedzwiedz kladct kres panstwu wendzkiemu. Na jego gruzach
powstaje Marchja Brandenburgska 1). Dzisiejsi luzyccy Serbowie
(okolo 200.000 dusz) S(\ ostatniemi szcz'\tkami licznych niegdys
Slowian (Lutykбw, Bodryczбw, l.uzyczan, Milczan і Serbбw Polabskich), ktбrych kronikarze nazywali W enedami lub W endami 2).
Slowacy pojawiajct sic; na swojem terytorjum z koncem V.
lub na pocz'\tku VI. stulecia. Wchodzili oni w sklad panstwa
morawskiego, przyj~li chrzescijanstwo w ІХ. stuleciu і ро bitwie
pod Preszburgiem (907) dostali sic; pod rzctdy Madziarбw. Na
1 ) W ХІІІ. stuleciu rozpoczyna si4; germanizacja Kaszubow. Jesze:.ze hercog Baroim І. і jego syn Boguslaw nosz._ tytul "hercogow slawonskich і kaszubskich", а pozniejsi krolowie pruscy tei ten tytul majц. Na jakis czas krol
polski, Wladyslaw lV. dostaje ziemie kaszubskie pod swoje berlo, аІе juz
Jan Kazimierz traci je cz4;sciowo na rzecz kurfirstow braodenburgskich. Podczas rozbiorow Polski Kaszubi dostajtt si4; Prusom. Do Polski wracaj" w 1919 r.
2
) Niemcy і teraz jcszcze nazywajtt luiyckich Serbow "Wenden", rzadziej "SorЬeo".
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krбtki czas za Boleslawa ks. czeskiego nalezeli do Czech, za
Boleslawa Chrobrego do Polski, ale za Stefana Wielkiego przyl~czono ich znowu do W ~gier. Pewnego rodzaju niepodleglosc
uzyskali dopiero z pocz'\tkiem XIV. w. Maciej Trenczanski zostal palatynem oraz hrabi'\ na Trenczynie і Nitrze і jako taki
panowal do smierci (1321). Nast~pca jego Felicjan Zach zostal
zabity, а саІа jego rodzina wyt~piona przez krбla w~gierskiego
Karola Roberta 1).
Z post·бd Slowian zachodnich najtrwalsz'\ organizacj~ paiistwow'\ stwarzaj'\ Polacy: Polanie, Wislanie, Mazowszanie, Kujawiacy, Sl'\zacy і Pomorzanie (przodkowie Kaszubбw). Pojawiaj'\ si~ oni z koiicem VI. st~lecia mi~dzy Wisl'\,· Odr'\, morzem Baltyckiem і gбrami czeskiemi, ale dopiero ІХ. stulecie
przynosi nam pewniejsze historyczne dane. Ро niepewnych dziejach 2) Popielidбw і Piastбw wyst~puje zupelnie juz historyczny
Mieszko І. (960-992). Syn Ziemomysla, trzeci z kolei nast~pca
Ziemowita, urodzony okolo 920 odziedziczyl panstwo dosc roz·
legle, ale zupelnie niezorganizowane. Zrywaj'\c z tradycj'\ gminowladztwa і id'\c sladami morawskich Mojmirydбw tworzyl organizacj~ monarchiczn'\· Ozeniony z cбrk'\ czeskiego ksic:cia
Boleslawa І. Dobraw'\ (Bon'\) przyjmuje (966 r.) wiar~ chrzescijaiisk'\ wedlug · obrz'\dku rzymskiego 8) і zaklada biskupstwo
w Poznaniu, podlegle arcybiskupowi magdeburskiemu.
Przyjazne stosunki z Czechami і przyj~cie wiary chrzescijanskiej wzmacniai'\ jego stanowisko. Przestaje Ьус lennikiem
cesarza. W r. 980 prowadzi nieszcz~sliw~ dla siebie wojn~
z Wlodzimierzem Wielkim, ksi~ciem kijowskim. Ро smierci Do) Czeska emigracja czechizuje kosciol і literatur«;, arystokracja slowacka
madziaryzuje si«;. odrodzenie rozpoczyna sic; z koncem XVIII. stulecia. (Gramatyka і slownik slowacki Ant. Bernolaka 1/90 r.).
1
twierdzi Briickner, іе jest to imi«; zmyslone przez
) О Wandzie пр
Kadlubka okolo r 1~00. z nazwy szczepu Wandalow (wandeln - krцiyc),
wyprowadzone, а dowoloie na Wislc; przeloione.
8
) Sц pewne 5\ady, іе chrzescijailstwo szerzylo sic; w Polsce w 1Х. stuleciu (z Mora\vy). Nawrocenie Wisliczan, staroiytne koscioly sw. Кlemensa
w djёcezji krakowskiej, wzmianka о liturgji slowianskiej w liscie margrabiny
Matyldy do Mieszka 11. і zapiska kronikarska, іе Mieszko zostal przez Cyryla
Metodego ochrzczony itp. (Dlugosz: Liber benef. Bielowski, Mon. І. 323
і ІІІ. 128, Tad. Gromnicki, sw. Cyryl і Metody).
1
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brawy rozluzniajC\ si€C stosunki z Czechami, Mieszko musi znowu
szukac ротосу Niemcбw we wojnie polsko-czeskiej і uznac
zwierzchnictwo Ottona ІІІ.
Najstarszy syn jego і Dobrawy Boleslaw Chrobry (9921025), rozszerza znacznie granice panstwa і zapewnia mu przyszlosc niepodlegl~. Wchodzi w przyjazne stosunki z Wlod7.imierzem Wielkim, (wydaje cбrk€C SW(\ za jego syna Swiatopolka 1),
cesarzowi sklada hold, а zabezpieczywszy si€C tak od wschodu
і zachodu, podbija Pomorzan, usituje zblizyc ku Polsce Prusakбw, opiera swe granice о Baltyk, zabiera ВіаІС\ Chrobacj€C
z Krakowem, SIC\sk z Wroclawiem і ziemi€C Slowakбw. Otton ІІІ.
zawi'\zuje z nim przyjazne stosunki, wienczy go wlasn'\ koronct
і nazywa patrycjuszem narodu rzymskiego. Chociaz politycznie
Polska nie przestala Ьус lennem cesarskiem, ale przez zalozenie
arcybiskupstwa gnieinienskiego uzyskuje niezaleznosc koscieln'\.
Boleslaw Chrobry, protegujctc wyp€Cdzonego przez Czechбw
Boleslawa Rudego, usuwa zwolennika Niemcбw Jaro~ira і Czechy wciela do Polski. St'\d 14-letnia walka z Niemcami (Henryk 11.), zakonczona w 1018 roku pokojem w Budziszynie, mocC\
ktбrego otrzymal Boleslaw t.uzyce, Morawy і Ziemi€C Mileczan.
Zmuszony ЬуІ do zawarcia tego niekorzystnego pokoju wezwaniem zi€Ccia swego Swiatopolka, ktбry ро sm1erci ojca zamordowal dwбch braci Borysa і Hliba і owladn'\1 tronem kijow1
) Dynastje te spokrewniaj~
si~ niejednokrotnie Kazimierz (syn Mieszka 11.) oieniony ЬуІ z Marjц Dobronig~, siostr~ ksi~cia kijowskiego J~ro •
slawa M~drego, ktory pomagal swemu szwagrowi w odbudowaniu Polski.
А poniewaz Jaroslaw oieniony ЬуІ z corkц szwedzkiego krola Olafa, а corki
powydawal za mцz za kr616w francuskiego і w~gierskiego, syna zas jednego
oienil z greck~ cesarzownц, а dwoch z niemieckiemi ksic;zniczkami, wi~c
najwainiejsze dynastje w Europie ЬуІу w ten spos: Ь spokrewnione. Boleslaw
Smialy ЬуІ dwukrotnie spokrewniony ze starszym synem Jaroslawa Mцdrego,
lziaslawem і pomagal mu we walce о Kijow.
Boleslaw Krzywousty, oieniony ЬуІ z ksi~iniczkц kijowskц Zbyslawц.
а jego syn Mieszko Stary przez synow swoich rowniei ЬуІ spowinowacony
z Rurykowiczami. Siostra zas Kazimierza Sprawiedliwego (przyrodnia а rodzona
Wladyslawa ll) Judyta byla matk~ ksi~iцt ruskich WsewuJoda і Romana. Pomagali oni Kazimierzowi w odzyskaniu Krakowa. Zonц Konrada Mazo\\•ieckiego
byla ksi~iniczka ruska1 Ahafja і t. d. St~d obopolne wplywy, zwlaszcza za
Jagiellonow. Zygmunt August pisze jeszcze listy ро rusku. (Przechowane w archiwum Czartoryskich w Krakowie).
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ale wyp«;dzony zostal z Kijowa przez trzeciego swego
brata Jarostawa, ksi«;cia nowogrodzkiego. Boleslaw pod~yt zi~
ciowi na pomoc, osad~il go na tronie kijowskim і ро krбtkim
роЬусіе tamze, wracaj(\c z Kijowa, zagarn(\l Rus CzerwonC\·
(Prбcz tego zdaje si«; zi«;c odst(\pil mu zіепііе na lewym brzegu
Bugu). Zycie zakonczyl aktem koronacyjnym w Gnieznie 1025 r.
bez zezwolenia cesarza і papieza.
Tak utworzyl monarchj«; samoistn(\, ktбr(\ Boleslaw Krzywousty podzielil pomi«;dzy czterech synбw, ustanawiaj(\c seniorat
z dzielnic(\ krakowsk(\ і z ziemiami sieradzkC\ і l«;czyck(\, czego
nast«;pstwem byl upadek wladzy monarchicznej.
W ten sposбb zachodni Slowianie w okresie panstwowotwбrczym 11atrafiajC\ na silny орбr Niemcбw і Madziarбw а znaczna ich cz~sc w tej walce wynaradawia si~ і ginie.
Nie lepiej dzieje si~ Slowianom poludniowym. Z koncem
VII. rtulecia Bulgarowie 1) przekraczaj(\ Dunaj і staiC\ si«; istn(\
plagl\ tamtejszych Slowian, az wreszcie zlewaj(\ si~ z nimi, przyj·
rnuj(\c ich kultur~ і tworz'\c panstwo bulgarskie. Bulgarski ksi~z~
Krum pobit w bitwie balkanskiej (811 r.) bizantynskiego cesarza Nikifora І., zniszczyl Traci~ і Macedonj«;, rozgromit pod
Adrjanopolem nowego cesarza Michala і pod Carogrodem zawarl pokбj z Grekami. Dopiero smierc Kruma (815) uwolnila
Вizancjum od tego groznego wroga.
Jego wnuk, Borys (852-888)·przyj(\l chrzescijanstwo 864 r.,
а pod rz(\dami jego mlodszego syna, Simeona (890-927), panstwo bulgarskie osi(\ga wysoki stopien politycznego і kulturalнego rozwoju (wiek zloty 11 ). Simeon przyj(\1 tytul cara (cesarza)
а arcybiskup bulgarski zostal patrjarch(\.
W czasach panowania jego syna Piotra (917 -968) niezadowolenie Serbбw і Chorwatбw prowadzi do oderwania si~
zachodnie j polaci panstwa, а nad ujsciem Dunaju w Perejaslawcu osiada kijowski ksi(\i«; Swiatoslaw · (967 r.). Bizantynskj
cesarz, Cimischej, nie tyle or~zem, ile chytrosciC\ (graeca fides)
І І w polowie V. wieku siedzieli oni jeszcze na lewym brzegu sredniej
Wolgi. Cz~sc ich z pocz~tkiem VI. wieku posunc;la sic; nad Don і Dniepr
w polowie V!l. w stan~la w Besarabji, а st~d ruszyla dalej nad Dunaj
!І Panstwo Simeona ·~іс;~аІо od morza Czarnego do Adrjatyku, od Dunaju do
morza Egejskiego lprocz Solunia-Tessalonik).
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odbil wschodnio-bulgarskie panstwo od Swiatoslawa і przyl~
czyl je do swego imperjum. Zachodnia Bulgarja, ze stolic~
w Sredcu (Sofja), а pбzniej w Ochrydzie, przetrwala pod Szyszmanidami jeszcze саІе jedno stulecie, az cesarz bizantynski,
Bazyli 11. роЬіІ Bulgarбw j kazal 15 tysi~com jencбw wykluc
oczy і tak puscic ich do domu. Car Samuel umarl ze zmartwienia, а cesarz zagarn~l jego paiistwo (1018 roku).
W roku 1186 potomkowie Szyszmana zakladaj~ nowe paiistwo bulgarskie ze s.tolic~ w Tyrnowie, ktбre za Asienia 11.
(1218-1241) osictga niemal granice z czasбw cara Simeona.
Ale wnet і temu panstwowemu utworowi zadaj~ cios Turcy
(1396 r. 1).
Najliczniejsi ze Slowian poludniowych, Serbowie (wlasciwie
Serbowie, Ch<1rwaci і Dalmatyncy) zjawiai'\ sict w historji w stuleciu VII. Pierwsze paiistwo utworzyli Chorwaci, pбzniej plemiona poludniowe і wschodnie, znane pod imieniem Serb6w.
Chorwackie panstwo pol~czylo sict w 1102 roku z W ctgrami
і w zwiё\zku z nimi pozostalo az do roku 1918. Paiistwo Serbбw przetrwalo dp k'onca XIV. wieku і podobnie jak zachodnia
Bulgarja uleglo przemocy Turkбw. Tylko Czarnogбra, dzictki
swym geograficznym warunkom, nie straci-la niepodleglosci.
Chrzescijaiistwo w Serbo-Chorwacji utwierdzilo sict juz
z pocz'\tkiem Х. stulecia. Chorwaci podpadli pod wplyw Rzymu,
Serbja zachowala odrctbn~ organizacjct koscieln~ z obrz'\dkiem
greckim. Chorwaci walczyli о dalmatyiiskie wybrzeze z Wenecj'\, а о niepodleglosc z Madziarami, Serbowie SC\siadowali
z Bulgarami і Grekami. St'\d rбznica w typie psychofizycznym,
chociaz niewielka. Serbja osi~gnctla szczyt swej pot~gi za rz'\dow Stefana lV. Duszmana, а najwictksz~ klctskct poniosla na
Kosowem Polu (1389 r. 1).
Chorwacja osi'\gnctla najwyzszy punkt swietnosci pod rz~
dami Piotra Kreszimira Wielkiego (1058-1173), ktбry odbit od
Poczl\tki odrodzenia rozpoczynajl\ si~ w drugiej polowie XVIII. stuleeia.
Dalsze dzieje Serbji to walka о wyzwolenie, а:і wreszcie w r. 1804
kupiec Kara Georgja podnosi bunt przeciw Turkom, а Miloszowi Obrenowiczowi udaje si~ wytrwac w tej ci~:ikiej walce і w roku 1820 osil\gDI\C niepodleglosc pod zwierzchPictwem sultana. W roku 1903 upada dynastja Obrenowiczow,
Karadiordzewicze przychodzl\ do steru. W roku 1918 powstaje ju~oslawja.
1

1

)

)
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Wenecji Dalmacjcc z wyspami і przyl'\czyl Srem. Ро jego smierci
wybuchaj'\ niesnaski, krol wccgierski Koloman korzysta z tego,
podbija Chorwatбw, ktбrzy uznali go swoim krбlem і otrzymali za to autonomjcc. W XV. stuleciu Wenecja zabiera ostatecznie dalmatynskie wybrzeze, prбcz Dubrownika (Raguza, staroiytny Epidaurum). Тen juz w ІХ. stuleciu tworzy odrccbn(\ re·
publikcc, walczy z Saracenami, W enecj(\, bosniackimi :iupanami,
krбlami serbskimi і Bizancjum. Wi~ki XV. і XVI. to zloty okres
Dubrownika. Ро bitwie pod Mohaczem (1526) Dubrownik musi
przyj(\c protektorat Turcji, ale tylko formalnie. Dopiero zmienione warunki handlu, wielkie trzccsienie ziemi (1667 r.) і morowe powietrze podkopuj(\ swietnosc tej republliki, przypominaj(\cej swoim ustrojem raczej Nowogrбd Wielki, niz Wenecjcc.
W roku 1806 zajmujC\ Dubrownik Francuzi, а ро wiedenskim
traktacie (1814 r.) dostaje sicc on pod panowanie Austrji 1).
Bosnia і Hercogowina, za rzymskich czasбw Ilirica, ЬуІа
przez krбtki czas (za ksicccia Michala Wiszewicza) odrccbnem
panstwem. W potowie Х. wieku rozpada sicc: czccsc Bosni і саІа
Hetcogowina wchodz'\ w sklad panstwa serbskiego, reszta tworzy
osobny banat w granicach kr6tkotrwalej Chorwacji. Z koncem
ХІ. stulecia dostaje sicc ona pod panowanie Bizancjum, ale wnet
odzyskuje wolnosc. W ХІІІ. stuleciu szerzy sicc w Bosni bogumilizm, со daje powбd do krucjat, kt6re srodze wyniszczajC\ "heretyckich Bosniakбw". W XIV. stuleciu bosniacki ban, Pawel
Brebir, rozszerza swoje wlosci, przyl(\cza do nich Herco~owincc,
а za panowania Stefana Tworka (1353-1391) Bosnia osi(\ga
szczyt swej swietnosci. W jej sklad wchodzi w6wczas poludniowa czccsc Dalmacji oraz czccsc zachodniej Serbji, ale w roku
1463 Turcy ·zadaj'\ cios tej swietnosci. Dalsze dzieje Bosni і Hercogowiny to ci(\gle powstania przeciw Turkom і walka о wyzwolenie 11 ).

1
) Reszta Dalmacji pozostawata, od XV. stulecia poczttwszy, pod wladztt
Wenecji, w roku 1797 przyl,czona do Austrji, od 1805-1814 do Francji, а nast«;poie zoowu do дustrji. 2) W roku 1878 wkracza Austrja і zajmuje tymczasowo Bosnite і HP.rcogowin«; (okupacja). дneksja tych krajow (1908 r.) b)I:IL
jedaym z powodow ostatniej 't\'Їelkiej wojoy, а jednym ze skutkow tejie
pnyl,czenie ich do Jugoslawji.
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Slowency (Chorutanie) zamieszkiwali czc;scюwo Styrjcc,
lstrjc;, Karyntjt;, Gorycjcc, prawie саІё\ Kraint;, trzy WC(gierskie zachodnie komitaty і Udino w ltalji. Niegdys nar6d liczny, teraz
jeden z najmniejszych (niecale dwa miljony) о bardzo matym
przyroscie rocznym (w roku 1900 tylko t·З7~{) 1).
О ile Slowianie zachodni w budownictwie panstw swoich
natrafiali na silny op6r ze strony niemieckiej, а poludniowym
stawiali przeszkody Grecy, Butgarzy, Madziarzy, а wreszcie Turcy,
to plemiona ruskie zmuszone ЬуІу prowadzic ustawiczne walki
о ziemit; і byt z hordami azjatyckiemi, pochodzenia iranskiego,
finskiego, а wkoncu mongolskiego.
'
jezeli dodamy do tego_ kolonizacjt; greck'\ na p6lnocnem
wybrzezu morza Czarnego, а trackё\ w Karpatach і jezeli uwzglt;dnimy nap6r plemion germanskich (Bastarnow і Got6w), to dziwic. sit; nie bC(dziemy, ze panstwo ruskie wystC(puje па widownic;
dziejowё\ tak p6ino, chociaz о szczepach ruskich wzmianki historyczne mamy о wiele wczesniejsze.
Zawdziccczamy je historykom obcym, greckim, arabskim
і niemieckim. Сі jednak nie dost dobrze orjentowali sit; w swiecie
slowian!;kim wog6le, а w jego p6lnocno-wschodnim odlamie
w szczeg6lnosci, pr6cz tego uzywali nazw rozmaitych і wiadomosci czerpali rzadziej z autopsji, а czt::sciej brali je z drugiej,
lub trzeciej rccki, wiccc w zupelnosci polegac na nich nie mozna.
Niemieccy historycy nazywaj~ Slowian zwykle Wenedami,
(stykali sit:: bowiem przewaznie ze slowianszczyzn'\ zacbodni~,
natomiast greccy znajct tylko Slowian і Ant6w. Slowianie 1 ),
wedlug ich mniemania, mieszkaj'\ nad Dunajem (а wic;c widocznie
mowa о poludniowych Stowianach), Antowie zas za Dunajem,
nad Dniestrem і Dnieprem, wedlug Prokopiusa З) •hen, аі ku
Donowi. Zapewne wiccc identyfikujct owych Antow z przodkami
dzisiejszych Ukraincбw. (Tego zdania jest prof. М. Hruszew5kyj).
1)

Patrz:

]\ІІІТро ;Lор~tІІІ..:ІІ;.о: І ·.ІПІІ>ІіІ.:І,,;ІІі·j .:шп. Вerlin
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") Stowian nazywajJt: І.хЛос~т,vоі, !.x.Лauy;vot, I3-"Acz~tvot.
_ _ --·-:~ 1 Prokopius z Cezarei ..Od 527 uczesnik wypraw Вelizarjusza. jako jeg-9
sekretarz. Nastc;pnie dostojnik Justynjana І. Napisal historjt; jego wojen z- P~r·
~mi, Wandalami і Gotami, ktora odzna.:za sic; milosCЇJt prawdy. Pr6cz tego
"Ktesmata'' і ,,дnecdota" (Arcana historia), w ktorej wyst.;puje przeciw 4~
potyzmowi.
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Pierwszct nieco szersz'\ wzmiankct о Antach spotykamy
u Jordanesa. Opowiada on о wojnie krбla Gotбw Winitara
z Antami, ktбrej jednym z okropnych epizodбw ЬуІо ukrzyzowanie wodza Antбw, Boza. О wojnie Antбw ze Slowenami
(okolo roku 530) pisze rбwniez Prokopius, а о ich walkach
z Awarami (Obrami) Menander.
Ale z koncem VI. stulecia kolonizacja grecka na wybrzezu
czarnomorskiem chyli sl«( ku upadkowi і Grecy przestajct interesowac si«( tamtejszct ludnosci'\ wogбle, а Antami w szczegolnosci. Ostatnia wzmianka о nich pochodzi z roku 602.
Kiedy zas w lat przeszlo 300 pбzniej Grecy znowu zaczynajl\ zajmowac SЇ«( zyciem nad Dniestrem і Dnieprem, to nie
tylko zastajct Antбw na ich prastarych ziemiach, ale poszczegбlne ich plemiona zdolaly juz nabrac na tyle etnograficznego
wyrazu, iz Konstanty Porfirogenita 1) nazywa ich odr«(bnemi
imionami Polan, Derewlan, Ulcбw itd.
Z tych oto przygodnych wzmianek mozemy WПOSIC, ze
Antowie przeciez mieli juz jakcts organizacj«(, skoro mogli prowadzic zawzi«(tct walk«( z Gotami, (ktбra zresztct nie skonczyla
si«c dla nich katastrofalnie, tylko dzi«(ki chwilowej ротосу Hunбw 9).
Wyprawiali tez swoich poslбw do Konstantynopola, ale wladzy
monarchicznej nie mieli, tylko obierali sobie wodzбw ("riksбw")
w czasie wojny. Rzctd sprawowala .rada starszych-wiec. Zyli ubogo.
Zmuszeni do waJk, dla miecza plug zaniedbywali. Wojna
przeksztalcala ich z rolnikow w wojownikбw. Przyzwyczajeni do
walki z obcymi, walczyli tez ze sob'\. Zgody pomi«(dzy nimi
і ich "riksami'' nie bylo.
Takimi tez zastaje pбzniejsza historja owe plemiona ruskie,
о ktorych pisze Porfirogenita. І w sto lat pбzniej jeszcze, kiedy
mбwic b«(dzie о nich Nestor, nie zmieniц si«( bardzo. Kaide
plemi«c ma swoje zwyczaje і obyczaje; (wedlug Nestora Polanie
posiadali juz nawet wcale wysokct kultur«(, pбlnocni zas ich SA\-~1 ) Konst. Porphyrogenetos, * 905 +959, cesarz biz~tnt. Pozostawillic.zne
prace historycznej, etnograficznej і r6inej tresci (Zywot Bazyljusa: О wojsku,
О aarцdzie panstwowym), wydane w "Corpus historicorum byzantinoruni, Bonn,
1829-184:0, t. І. і 11.
S) Stцd zapewne legenda о rzekomym slowianskim pocz~tku panst"Y[~
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siedzi zyli jeszcze "sposobem zwierzc:cym" J). Fundamentem іусіа
spolecznego ЬуІ "rбd". Rz~dzil nim najstarszy lub najdzielniejszy.
Rody l(\czylo SC~siedztwo. Stё\d juz krok tylko do pojc:cia pewnego
terytorjum, zwi(\zanego wspбlnosci(\ interesбw. Kiedy ta wspc)lnosc ЬуІа zagrozona, schodzili sic: starsi rodбw na narad«;, na
wiec. Tutaj wybierano tez wodzбw na wypadek wojпy. Terytorja
mialy swoje miejsca obronпe (grody). ВуІу one zarazem placбw
kami handlowemi. Dпiepr tworzyl pierwszorz~dn(\ arterj«; haodlow(\, а Kijбw ЬуІ jednym z пajstarszych grodбw 2). Prowadzil
оп handel z Grekami і za towarami arabskiemi і perskiemi posylal swych ludzi daleko па wschбd. Przybywali tez do Кijowa
Normanowie, па роІу kupcy, а па роІу пajemni zoldacy.
(Kupiectwo wogбle ma w tych czasach і w tych okolicach wiele
wspбlnego z wojskowosci(\, gdyz bez ochroпy miecza miara
і waga nie czulyby si~ dosc bezpieczпemi). Stopa zyciowa w Kijowie і iпnych grodach p~dnosi sie dosc pr~dko. Znane s~ tutaj
wspaniale Ь izantynskie tkaniny, drogi or«;z, bizuterja. Ale "rody''
w swoich dalekich osiedlach zyj~ skromnie. Znaj~ zyto, pszenic«;, j~czmien, owies (brak tylko hreczki), wypiekaj'\ chleb na
"rozczynie"' maj'\ wielk(\ obfitosc zwierz'\t domowych і dzikich,
"kochajC\ si~'' w bartnictwie і "nie mog~ obejsc si~ bez miodu'-~
(do рісіа). Z plбtna szyli koszule і spodnie ("portyje"), na to
ubierali odswi~tnie swity, majc:tniejsi nosili tez "korzna" (cos
niby ko11tusz), w zimie ,,szuby" і futrzane czapki z kun,
bobrбw, soboli, lasic. Skбrzany pas z nozykiem, grzeЬien_~
і torebk'\ uzupelnial ubranie 3). Kobiety lubily ozdoby, naszyjniki і nausznice, sploty wlosбw ozdabialy tez pierscieniaпri-i
zony odznaczaly si«; wiernosci~, mCёiowie odwagi\, jedni і drti.:
dzy lubieli wolnosc az do anarchji. Goscinnosc ich - d:t-w~
Pierwszy stowianski krooikarz zapewne pпesadza -пі~:::~~
gdyi zbyt wielkich r6inic Ьус nie mogio. W jego zas nieeh~~!!
Derewlan moiemy widziec echo owej charakterystycznej niezgodnosci --~
-------ruskich.
______
:.~) Wykopaliska w Kijowie, w jarze przy ulicy Kyrytiwskiejc=mif:li~~dS
s~oi pod ziemiq), z koscmi mamuta, lwa, hyeny і jaskiniowego . цi~dm~~
dajll swiadeetwo о zyciu ludzkiem na te m miejscu przed зо tj::Щ:..;::•§k~
1

)

wzgl~dem,

---··------

8
) U Hucut6w do dzisiejszego dnia niezb-;dna ,,tajstтa" z o-z~~~
lub tkana dziobenka.
- ----~-----,-- --~

оЬсу. Obrzc;dy zwi~zane byly z zabawami, z p1esnaч і рІчsеш,
za ktбre ganic ich Ьс;dч і pot~piac оЬсу chrzcscijal1scy duchowni. Wierzyli w niesmiertelnosc duszy, umarlych grzebaH
ceremonjalnie lub palili na stosie, czcili te:i pami~c przodkбw,
Bogiem ich byl wladca nieba, dawca swiatla, ciepfa і zycia
Daiboh 1), ktбry objawial si~ w piorunach і w sloncu і odpowiednio do tego nazywal si~ Stryboh, Perun, Chors. Weles,
lub Wolos strzegl trzбd і opiekowal si~ muzykч і piesniч. Duchami zmarlych przepelnione ЬуІу lasy, wody, mokradla, stчd
wiara w "lisowykбw .. , "wodianykбw" і w "rusalki".
Czy mieli osobne "chramy" (swiчtynie) і kaplanбw oraz
kaplanki, czy tylko nad rzekami і pod staremi d~bami starsi
rodбw modlili si~ do Boga і "zertwy" swe (objaty) przynosili dotychczas nie wiemy, ale posё\gi bogбw przeciez byty 2 ).
Bogata ziemia і zdrowy klimat wplywaty na korzystne
ksztaltowanie si~ psychofizycznego typu. Narбd ЬуІ rosly, silny,
usposobienie mial pogodne. Przebija sic; to w jego twбrczosci,
w zdobnictwie, architekturze і w literaturze ustnej. Wsz~dzie
widzimy dчzenie do syntezy, sklonnosc do gry kolorбw, do linji
wyrainej. Wiele radosci іусіа, malo grozy і okropnosci. (Т otez
pбzniejsze Sl\downictwo ruskie nie zna ani tortur, ani kary
cielesnej, ni kary smierci - mimo wplywбw praw germanskich
і bizantyiiskich, ktбre karaly bardzo surowo ).
Warunki te, juz z samego terytorjum wyplywaj'\ce, \Vf~
twarzajё\ dwa typy ruskie: pбlnocny (rosyjski) і poludniowy
(ukraiiiski).
Rosjanie, z silnч przymieszkч krwi fin l)kiej, zamieszkujч
okolice pбlnocne, zimne, lesisto-bagniste. Ukraincy poludni~~
pogodniejsze, stepowo·polowe. Las, ze swojemi mrokami, z niebezpieczeiistwem, ktбre za kazdem drzewem moie sifi ukFY~'!
rozwinчl w swoich mieszkaiicach ostroznosc, rozwagt(. pizei~~

) Deus dator, dispensator divitiarum wedlug jednych ucznnych~ ~!dEi;.
drugich (0. Ohonowskyj), bog ognia od staroindyjskiego pnia daglr i_ali~~
1

::) "Switowyd", dobyty se Zbrucza, zdobi zbiory arcl,eologicz.n~ kr~k~
skiej Akademji Umiej~tnosci, а z Nestora wiemy, іе kiedy W~odzimie~,,_,Wt~-k
pпJjl\1 oficjalnie chrzescijanstwo, to posцg Peruna strцcono z t~d[.Qi!i,_)~--~~;
czono go do Dniepru.
- _______:___::__:.:.:...:=
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nosc, nawet przebieglosc і chytrosc, jako niezbttdny orttz we
walce о byt.
Step, z dalekiemi widokami, lub szerokie, bujne pole wyrobily bystrosc ~ka, wrazliwosc ucha, umitowanie przyrody і wolnosci 1). lnny krajobraz оdmіеппу sztafaz. Na Ukraiaie
despotyzm пigdy nie swittcil takich trjumfбw, jak w Moskwie,
і nigdy tutaj obcego jarzma nie noszono·z takiem bezwzgl~dnea
zdaniem sit( па opatrznosc Bosk'\, jak tam. Ale tez і budownictwo f.ianstwowe па Ukraiпie ЬуІо о wiele trudniejsze, аіі
w Rosji. Wymaga ono bowiem prбcz rozmaitych innych waruпkбw tak:ie pewnej і te dosc znacznej daniny z wolno~ci iadywidualnej. Nad Ukrain'\ zas unosit sitt "wieczпy rewolucjonista - duch".
dwie teorje powstania pierwszego ukraiiiskiego panstwa
z czasбw ksi'\Zt(cych. Jedпa, ktбra utrzymuje, ze zalozyli je
rzekorno z zamorza (862 roku) sprowadzeni Warjagowie (towarzysze) і паdаІі mu пawet imit(, jak.iego sami w ojczyznie swej
nie mieli, ,;Rus". Druga, ze ЬуІо ono utworem rodzimego geпjusza, jakiejs wybitnej jedпostki z plemienia Polan, riksa,
kuniпga, kпiazia, kt6ry z пaczelnika w~jennego, lub ze starosty
grodowego przeistoczyl sit( we wladct(, w imperatora 1). Pierwsza

s"

1

) Mieszkaniec polnocnej Rusi 5 do -; miesic;cy
tuli sic; w "izbie", gdyi
zyJe w klimacie zimпym. Dz.ieci wyrastaj~ w tym mroku, tloku і zaducllu.
Wplywa to na charakter rosyjskiej literatury. Roinicc; mic;dzy пitt а ukrainsktt
upatruje Briickner (Geschichte d :r russischen Literatur) jui w najstarszyeh
kroпikach. Chwal~c ukraioskie z.a ich plutycznoic, prawdomownosc, za ich
demokratyzm, powiada, іе rosyjskie odbijaj~ od nich bardzo niekorzystnie (sehr
unvorteilhaft) przez swoj~ suchosc і skostnialosc (Trockenheit und Starrheit).
Maj~ опе zabarwienie oficjalne, t. j. "kaidej niemilej prawdzie uwainie ustc;pujlt z drogi". (Ор. cit. str. 11). Dlugie przebywaoie w ,.izbie" wytwarza іаау
mniej czuly stosunek do przyrody (brak sadow w rosyjskich wsiach, ,.Wiioiowy,
Sad" Czechowa), аІе wzmacпia idec; socjalntt, а walka z lasem і wo~ole z przy ·
rodtt о istnienie prowadzi do "obszcziny'· "miru" (pocz~tki komunizmu) Nato·
miast Ukrainic:c jest indywidualist~, sklonnym do wolпomyslnosci, bardziej ро
datnym па hasla zachodoio·europejskiego humanizmu і renesansu.
Graпica mic;dzy роІасі~ polowo·stepOWI\ і lasowo· sniegowlt ciltifПЇe sic;
od ujscia Desпy do ujscia Oki ро Ііпjі Kij6w-Nowogr6d Niiny.
2 ) Prof. Kowalewskij (,.І Історія Россін" itd. Petersb. J912) mowi, іе
nazwa "Rus" znana jest Grekom і Arabom jeszcze przed przyjsciem Nor·
maoow ~Warjagow, .,Warengoj" ро grecku). Pierwotпie byta опа wlasnoscitt ро-
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teoria powstala na gruncie opowiesci t. z. "Kroniki Nestora",
druga rozwija sicc drog~ badan krytycznych 1).
Ze Normanowie, jako oddzialy wojenno - kupieckie znam
byli w Kijowie, gdyz wccdrowali wzdluz .Dniepru az do Carogrodu, gdzie tworzyli nawet jeden z oddzialбw gwardji cesarskiej, temu przeczyc niepodobna. Ze skandynawskie imiona Rurykow, Askoldбw і Olg mogly sicc szerzyc na Rusi, jak wogбle
оЬсе imiona, to tez rzecz latwa do zrozumienia 1 ). Ale, azeby сі
wccdrowni zoldacy, pirato-kupcy, сі wiecznie glodni skandynawscy
Wandalowie mogli utworzyc panstwo na tak rozleglem terytorjum
і wsr6d ludnosci od niepami~tnych czasбw do walki z obcymi
вajeidzcami przyzwyczajonej, na to nie latwo mozna sicc zgodzic.
Zresztq і kijowski latopis mбwi, ze w Kijowie z poczcttku rzctdzil
rбd Kija, а dopiero ро jego wymarciu sprowadzono Warjagбw.
То tez niektбrzy historycy rosyjscy і najwicckszy z ukrainskich, М. Hruszewskyj, na tak zwanct normandskct teorj~ powstania ukrainskiego panstwa nie zgadzajct sicc. Istotnie dziwnie to
jakos wyglctda, iz Normanowie, . utworzywszy panstwo kijowskie, nie p~zostawili w niem znaczniejszych wplywбw jcczykowvch
(Sreznewskij, Gedeonow, Platonow) ani w ustroju spolecznopanstwowym, w ustawodawstwie і handlu (Gedeonow), ani wogбle
w dziejach (Pogodin). То tez nie brak і' takich historykбw
(Zabielin, Kowalewskij), ktбrzy twierdzct, ІZ сі, rzekomo z za
morza przywolani ksictz~ta, Normanami wcale nie byli, lecz,
ludniowej Rusi (Ukrainy), p6tnoc11a zas nazywala si~ ziemiц Slowen. (Tak tei
і Nest()r s~dzi). W edlug jego zdania, ktore podziela tei саІу szereg innych
historykow, nazwa Rus pochodzi od prawego doplywu Dniepru, Rus, nad ktoro\
mieszkali Roksolanie. (Podobnej nazwy rzek jest wiele, jak: Rossa, Roska,
Rosawa, Rusa. Rostowyca, Rutek). Przeciw normandskiemu pochodzeniu imienia ,.Rus" ЬуІ jui tomonosow. а dalej Ewers, Rozenkampf, Neuman і Gedeonow. Nie innego zdania ЬуІ tei Solowjew (lІсторія Россін t. 1.). Сі, ktor1.y
imi~ Rusi wyprowadzajц od .,Rodzen" na wybrzeiu Uplandskiem w Szwecji,
zapominaj,, іе z rownem niemal prawem moinaby je wyprowadzac od rzyП1skieh Roscianow, od Rosia (w Sabinum, k~o Reaty'. lub od Rutheni (Gallia
Aquitanica, dzisiejsze Rovergue).
1
) Nestor, nie
majцc pisanych irodel о wlasciwych tworcach panstwa
kijowskiego. poszedl "ро linji najmniejszego oporu•• - sladami tradycji ustnej
::) Mi«;dzy synami Wlodzimierza Wielkiego widzimy jui Boleslawa (Czechy) і Stanislawa (Polska), а wi~c tei imiona оЬсе.
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ile mielibysmy wierzyc legendzie о sprowadzeniu obcej dynastji do Kijowa, to raczej nalezaloby uwazac jC\ za dynastj~,
przybylct od Wend6w z nad Baltyku 1).
Spor ten do dzisiej:Szego dnia ieszcze nie zo~tal rozstnygnif(ty, ale w ukrainskiej literaturze teorja Hruszewskiego (rodzime
pochodzenie dynastji kijowskiej) zyskuje coraz wif(cej zwo1enoik6w. Prof. Hruszewskij powiada, ze juz z poczcttku ІХ. wieku
mamy historyczne dane о napadach ruskich druzyn na kraje
s~siedzkie, Zywot sw. Jerzego Amastryckiego m6wi, ze "zgubny
z imienia і czyn6w swoich nar6d Rus" niszczyl czarnomorskie
poludniowe brzegi і pustoszyl Malct Azjf( od Carogrodu do
Synopy. W zywocie sw. Stefana Surozskiego jest wzmianka о wyprawie "ruskiego wojska" pod wodz~ ksif(cia Brawlina na Krym.
W roku 830 Bizancjum zmuszone ЬуІо zawrzec uklad z ksiC\Zf(tami ruskimi, 839 poslowie ruscy udajct sif( do cesarza niemieckiego, а 860 Rusini podejmujct wyprawf( na ·Grek6w na
wif(ksz~ skalf( (200 statk6w) і zagrazajC\ ich stolicy. Grecy posylajct do Kijowa bogaty ok6p (tkaniny, bizuterja) oraz biskup·a,
kt6ry szerzy tutaj wiarf( Chrystusa. Rownoczesnie powtarzaji\ sic;:
napady ruskie na poludniowe wybrzeza morza Kaspijskiego.
W roku 907 ruski ksictzf( Oleh, ро szczf(sliwej wyprawie na
Bizancjum zawiera traktat z Grekami. Powtarza go 911 roku.
Jest to juz dokument w pelnem slowa tego znaczeniu historyczny, opatrzony licznemi podpisami kontrahent6w. Kupcy ruscy
otrzymali zezwolenie na prowadzenie handlu bez сІа, а cesarz
zadowolnil sif( obietnicct Oleha, iz tenze nie b«cdzie bronil ludziom swoim wstf(powac w sluzbf( cesarsk~. І rzeczywiscie Rusini .pomagajct cesarzowi w jego walkach z Arabami, ale za na) Najazdom Normanow na Europc; towarz.yszyly gwafty, mordy, ро·
ioga і ruina. (Zniszczenie Hamburga). То te:i modlono slc; slowami ; De furore
Normannorum libera nos, Domine ! Dlaczegoi miatьy miec inny charakter ich
najazd па Rus і skl\d owa sympatja do Normanow w Kijowie, ktory ieh na
swoj tron powolal ? Chrzescijanstwu і wplyw~m kulturalnym nie podobna tegc
prz.ypisywac, gdyi Normandowie (w Szwecji) byli poganami. Wprawdzie p«)bo...,stto
zaprowadzic tutaj chrzescijanstwo jui w ІХ. stuleciu, ale urzeczywistniono tea
zamiar dopiero z koncem ХІ. w. (Spalenie poganskiej swil\tyni w Upsati :іа
krola lnga). Polski historyk Lelewel rowniei nie jest pochlebnego mniemaru.a
о Normanach. Wtuczc;dzy, berzekierzy, piraci, szukaji\CY chleba і zoMu.
1

stc;pcy Oleha, lhora, psuj~ si~ rusko-bizantynskie SC\siedzkie
stosunki.
W roku 941 Rusini wyprawiai'\ si~ znowu na Carogrбd, ale
niefortunnie 1). Grecy odparli ten napad і Rusini zwrбcili si~ па
wybrzeza Malej Azji, pustosz'\c je. lhor gini~ podczas zbioru
daniny w kraju Derewlan. Za jego maloletniego syna Swiatoslawa sprawuje rzчdy ksi~z~ca wdowa, Olga, pi~kna, ale przebiegla Pskowianka. І j'\ і jej m~za Oleha tradycja ludowa ozdobila suto aureol'\ poetyckiej legendy w stylu pogaiiskim, nie
zwazaj(\c wcale na to, ze cerkiew wschodnia kanonizowala Olg~.
Msci si~ ona okrutnie za smierc m~za swego na prostodusznej
Derewli, sle postбw do cesarza niemleckiego, jedzie z wizytц
do cesarza greckiego, chrzci si~, szerzy chrzescijaiistwo w paiistwie swojem і rzctdzi w Kijowie do sшierci, Ьо syn jej, Swiatoslaw, dzielny, odwazny, "rycerz bez strachu і zmazy" prawie
nigdy w domu nie siedzi. Zaj~ty on jest walk'\ z Chazarami,
Kasogami, Jasami і Bulgarami і marzy о wielkiem jakiems imperjum rusko-balkaiiskiem z Carogrodem, jako perl'\ w tej
koronie 1).
Podbiwszy Bulgarj~ siada na tronie w Perejaslawcu nad
Dunajem, przekracza zwyci~sko Balkan, аІе ostatecznie pada
ofiarct przebieglej polityki greckiej. Kiedy wracal z nieszcz~
sliwej dla siebie wojny z cesarzem Cimischejem, napadli naii
niespodziewanie Pieczenigowie і Swiatoslaw polegt w zawzi~tej
walce z nimi.
Syn jego (і Maluszy), k~i(\2:~ Nowogrodu, Wlodzimierz, nastc;pnie Wielkim zwany (Swi~ty, Rowny Apostolom), ро smierci
ojca zjednoczyl ziemie przez niego mi~dzy synбw podzielone
і stworzyl paiistwo wielkie, do ktбrego w czasie jego rz(\dбw
(980__:_ 1015) nalezaly nietylko obszary ukrainskie і ziemie bialoruskie, ale tez і wlosci pбzniejszego paiistwa moskiewskiego.
Zjednoczenia tego (jedynego w dziejach Rusi) dokonal WlodziOdstrasz.yty ich ognie greckie, mieszanina pirotechniczna, ktorej wod~
nie moina byto zagasic. Uiycie tyc h ogni doprowadzono do pewnej, bliiej
nam nieznanej artyleryjskiej sztuki, ktor~ Grecy trzymali w sekrecie. Wzmianka
о tych ogniach znajduje sic; w ,.Stowie о putku lgora". Dokladniej u Joinville,
Hiвtoire de St. Louis, Paris 1668, str. 39.
2
) Marzenia te odziedziczl\ pozniej carowie rosyjscy.
1
)

mierz kosztem zawzi~tych walk і obfitego krwi rozlewu, trzeba
bowiem podbi ~ ,,niepokorne" plemiona, odebrac od •~t·
siadбw ziemie przez nich zaj~te і pousuwac ksicti(\t, nie chc~t·
cych uznac dynastji kijowskiej z "rabyczycem" na czele 1).
c~Iem utrwalenia tego dziela zaprowadza Wlodzimierz zasad~
dynastycznct. W е wszystkich ziemiach trony ksi(\z~ce obsadza swoimi
synami 2). Dla siebie zas pozostawia srednie Podnieprze z Kijowem 8), "macierzct grodбw ruskich". Та dynastyczna idea ЬуІа
glбwn'\ spбjni'\ Wlodzimierzowego panstwa. (Panstwo-dziedzictwo
Wlodzimierzowego rodu). Drugim · l'\cznikiem miala Ьус wiara
chrzescijanska і kultura, ktбrct ona ze sob'\ niosla. Chrzescijanstwo nie ЬуІо nowosci'\ w Kijowie. Przez Polsk~ і Czechy przybywali tutaj kupcy z zachodu, а pбlnocne brzegi Czarnego
Morza zasiane ЬуІу kolonjami greckiemi. Okolo roku 860 grecka
misja ochrzcila wielu Rusinбw і dla nich wyslano do Кijowa
osobnego biskupa 4 ).
Z traktatбw Rusi z Grekami (pierwszy z roku 911) wiemy,
іе w Kijowie ЬуІа juz wбwczas cerkiew sw. Eljasza, w ktorej
Rusini-Chrzescijanie przysi~gali і calowali. krzyz swi~ty. Ksicczniczka Olga nietylko, ze ЬуІа chrzescijank(\, ale nawet zwracala
si~ przez poslбw swoich do niemieckiego cesarza Ottona z prosb~
о przyslanie jej biskupa. Szerzylo si~ wi~c pi~rwotnie chrze&cijanstwo na Rusi z zachodu і poludnia, і zapewne mialo jui; grunt
dobrze przygotowany oraz posiadalo wielu zwolennikбw, skoro
Wlodzimierz Wielki, ktбry bardzo dbal о swoj'\ populamosc, odwazyl si~ w sposбb dosc gwaltowny zlamac moc dawnych bogбw
і na gбrach kijowskich zatkn(\c znamicc krzyza swicctego. W roku
988 oglosil oficjalny akces Rusi do swiata chrzescijanskiego.
ЬуІо

Wlodzimierz ЬуІ synem ksit;cia Swiatostawa і jego sluiebnej Мat"iJ~·
W Nowogтodzie siada na tronie Jaroslaw, (poiniej Wys:teslaw).
w Pskowie Sudyslaw, ~ Polocku lziaslaw, w Smolensku .Stanislaw, w Tu.rowi."e
Swiatopelk, we Wlodzimierzu wolyПskim (prawdopodobnie wraz ~ Hatiё~eJij
Wsewolod, w Tmutorokaniu (Tamatarcha) Mstyslaw, w Rostowie jarosla~.
(poiniej Borys), w Muromie НІіЬ. 3 ) U arabslcich hi•torykow Kij6w- ttat:y\.и
si-; Kujawa.
· - ---•> Ruscy upelnomocnieni-poganie przysit;gajl\ оа wzgcSrzu pned po-s<J.o
giem Peruna, skladaj"c przed nim ort;i і zloto і kln,.c si-; na-W otoa~ bo.fill
trzod swoich, chrzescijanie przysit;gajl\ w cerkwi sw. Eljasza.
·
1

1

)

)
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AZeby zas panstwu swojemu dodac blasku swietnosci, plynчcego
z tradycji "lmperium Romanum'C, ozenit si~ z siostrч cesarza bizantynskiego Annч і wedlug podania zaz(\dal insygni6w cesarskich 1 ).
w slad za tem oficjalnem chrzescijanstwem poplyn~la na
Rus szerszч ni:i dotychczas strugC\ kultura chrzescijanska. Zacz~lo
si~ budowanie wspanialych cerkwi, ozdabianych freskami, mozajlt(\ і marmurowemi slupami. Szli duchowni, Grecy і Bulgarzy,
pisano і ozdabiano ksi(\:iki,. а chociaz w Grecji 6wczesnej (podobnie jak і w Rzymie przedtem) szk61 panstwowych nie ЬуІо,
.,rбwny apostolom" ksiчz~ kazal arystokratycznч dziatw~ od
matek przemoc'\ zabierac і uczyc jч - z powodu czego niemalo
placzu ЬуІо wtenczas w Kijowie. Cerkiew, ksi(\:i~cy dw6r, warstwy wy:isze і kupiectwo (wy:iszego rz~du) wymagaly znajomosci
pisma і j~zyk6w staroslowiansko- cerkiewnego oraz greckiego
(w Czerwiennych grodach zapewne te:i і laciny). Potrzebne
byly rбwnie:i pewne wiadomosci z matematyki, prawa, geografji
і w tym kierunku rozwijala si~ oswiata w Kijowie, а nast~pnie
w innych miastach, jak w Turowie, Czernihowie, Perejaslawiu,
Haliczu і Nowogrodzie. Haslem ЬуІо .,ksiчzkowe oczytanie" 1 ),
а koron~t wyksztalcenia retoryka, wzorowana na zr6dlach greckich,
аі do schedologji wlчcznie.
Nie stafo si~ to dobrowolnie. Staraj~c si~ о siostr«; cesarsk«; Wtodzimierz
posfat przyszfemu swt'mu szwagrowi 6.000 ludzi na pomoc dla stlumienia rokoszu,
ktory pn:eciw ~·ladzy cesarskiej podniosl byt wojewoda Warda Sklir. Kiedy
za& ро szcz«;sliwem ukonczeniu wojny, cesarz zwlekal z rzekomym mezaUansem,
Wlodzimierz ruszyl na Krym, zajl\1 Cherzones Tracki (KorsuM і dopiero, gdy
Авоа wyszla za oiego za mці, zwrocif t«; stolic~ Grekom "jako wiano za carowo~··. (Tradycyjne kupowanie iony od jej braci).
1
)

jui w przedmowie do "lzbornyka Swiatoslawa" (z roku ІОїо) znajte oto charakterystyczne slowa : .,Czytajцc ksi«;gi, nie spiesz si«;, аіеЬу
со rychlej przejsc do nas~pnego rozdzialu, аІе staraj si«; zrozumiec, со te ksi~gi
•оwіц, ро trzykroc do jednego rozdzialu wracajl\c. Powiedziane jest bowiem:
W •ercu zachowatem twe slowa, aiebym nie zgrzeszyl przeciw tobie . . . Uzda
kieruje koniem і powstrzymuje go, а prawego czlowieka ksi«;gi. Korabia оіе
abudujesz bez gwoidzi, ani czlowiek prawy (nie obejdzie si«;) bez oczytania
ksiцikowego і jak jeniec zawsze mysli о ojcach swoich, tak czlowiek prawy
(zawsze pami«;ta) о ksiцikach. Ozdobl\ iolnierza - ort;i, korabia - iagle,
а prawe~ro czlowieka ksil\ikowe oczytanie.
1)

~jemy
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NastC(pca Wlodzimierza, jego syn Jaroslaw, ktбry jako
wladca paiistwa szedl sladami ojca і doprowadzil je do szczytu
swietnosci (1019-1054), ЬуІ wielce gorliwym opiekunem wiary
і szerzycielem oswiaty. Zbudowal wspanialц, do dzisiejszego
dnia istniej&\CC\ katedrct sw. Sofji w Kijowie, troszczyl sict szkolnictwem і zebral "pisarzy wielu", ktбrzy tlumaczyli ksiccgi z jC(zyka greckiego "і wiele napisawszy zlozyl je w cerkwi sw. Sofji 1) " .
Obok sw. Sofji (Софія) wyrasia . z bardzo skromnych
zawiцzkбw, (gdyz z tej pieczary, jak&\ wygrzebal sobie dworski
kaplan, а pбzniej pierwszy metropolita Rusin, llarjon (Hilary),
potcczna twierdza wiary і oswiaty, kijewopeczerska t.awra 11 ). DziC(ki
nastc;pcy Ilarjona, sw. Antoniemu і calej rzeszy ich duchownych
dzieci, kijewopeczerski klasztor pokryl z biegiem czasu swojemi
pieczarami, cerkwiami і rozmaitemi budynkami саІе Berestowo.
Tutaj wychowaly sic; liczne zastc;py mnichбw ruskich, tutaj
ks!talcili siC( oni і pisali ksit:gi, ktбre rozchodzily sic; nietylko
ро Ukrainie, ale takze ро ziemiach rosyjskich і bialoruskich.
St(\d wyszli Ilarjon, Teodozy і Nestor. Tutaj powstal "Pateryk",
t. z. "Kronika Nestora" і wiele innych dziel wiekopomnych.
А chociaz w pбzniejszych wiekach klasztor ten sprzeniewierzyl
sic; intencjom swoich zalozycieli, to jednak w еросе, о ktбrej
mowa, ЬуІ on potctznц twierdzц wiary і dzwigni&\ oswiecenia.
Zapewne, ze poziom tego oswiecenia nie ЬуІ bardzo wysoki, ale mimo to paiistwo kijowskie і jego dynastja zaczccly
wnet zdobywac sobie ro7glos і dobre imict w szerokim swiecie.
1

) Innemi slowy zaloiyl bibljotekc;, ktora nastc;pnie weszla
w sklad
slynnej bibljoteki cara Iwaoa Groinego w Moskwie. Bibljoteka kijowska miala
zAierac nawet cenne rc;kopisy greckie і aleksandryjskie, wedlug podania
"Homerowe piesni". То tei niejednokrotnie jui (za P1otra W. і Katarzyny IJ.)
szukano owych drogocennych skarbow w podziemiach Kremla. F kspedycja niemieckich klasyczoych filologow stwierdzifa, іі poszukiwania s-. оа dobrej drodze
і іе bibljoteka Groinego nie jest wcale legend-.. jednak dotarr.ie do niej w labiryncie podziemnym wymagalo ogromoych wkladow pienic;dzy і pracy, а stosunki polityczne (zwlaszcza wojny), zwykle kladly kres poszukiwaniom. Obec:ny
rz-.d ponos zamierza dalej je prowadzic.
S) Кlasztor na wzgorzu nad Dnieprem, kompleks szescdt.iesic;ciu kilku
budynkow і cerkwi, najwic;kszy na Ukrainie і jeden z najwic;kszych w iwiecie,
ze slyonemi katakombami, pieczarami, sk"d te:i і jego nazwa - przez оЬесоу
rz-.d przemieniony na miasto-muzeum.

.t7

COrka Jaroslawa MC\drego Anna, zona krola francuskiego
Нenryka І. (Kapetynga) а matka Filipa І. byla reR'entk(\ F rancji
z tytulem "regina" і okazala si~ osobistosci'\ wcale wybitn'4,
ch~ciaz nieco awanturnicz'\ 1). Ojciec ksi~cia Wlodzimierza Monomacha, W sewolod "w domu siedz'\c pi~ciu j~zykami wladal",
(wowczas kiedy panuj'\cy cz~stokroc nawet dobrze podpisac si~
nie umieli).
Wlodzimierz Wasylkowicz ЬуІ "Нlozofem wielkim і z ksi(\g
jasno mбwil'', Klym Smolatycz cytowal Homera, Arystotelesa
і Platona (chociaz nie wiernie) і wedlug jego zdania w Kijowie
ЬуІо cale kolo "ludzi wielce uczonych". Starofrancuska "Piesn
о Rolandzie" wspomina о pulkach "z plemienia Rusow", ktore
przeciw Karolowi Wielkiemu walczyly, а Nibelungi znaly tez
.. licznych m~zбw ruskich (Rinzen)
rycerstwo kijowskie
(Kiewen)''.
Norweski ksi(\:i~ Harold Smialy (Hardrada), wedlug slбw
Sagi ро calym w swiecie przygбd rycerskich szukal, а ksi~zni
czki ruskiej Elzbiety (corki Jaroslawa M'\drego) zapomniec nie
mogl 2). Tenze jaroslaw Wielki ulozyl kodeks cywilny і karny
"Prawda ruska", najstarszy pomnik ustawodawstwa slowianskiego.
Wprawdzie dynastja kijowska nie zabezpieczyla granic
swego ogrom11ego panstwa і hordy azjatyckie wci'4:i jego kresy
srodze ogniem і mieczem niszczyly, ale stolica rosla і wzbogacala
sic; materjalie і duchowo. juz za Wlodzimier~a W. dworzanie
ksi'\Zt(cy domagaj'\ site srebrnego naczynia stolowego, "ludzie
przedni" zasypiaj'\ na lozach z kosci sloniowej,. w puchach labCidzich, wsrбd dzwi~kбw piesni і instrumentбw muzycznych.
Kijow staje site wspбlzawodnikiem Carogrodu, jego blask n~ci
oczy swoich і obcych. Ze wszystkich stron swiata naplywaj'\
do jego murбw kupcy і wojownicy і niech~tnie je opuszczaj'\.
(Nie spieszyl sit( te:i z powrotem do Krakowa Boleslaw Smialy).
Przyj~cie wiary chrzescijanskiej і spokrewnienie dynastji
kijowskiej z cesarzami greckimi, oraz z innemi panuj(\cemi rodami dodawalo kijowskiemu panstwu jeszcze ~i~kszej swietnosci,
1

}

Na dokumencie z 1067 r. podpisala sic; ро rusku .\на Рс11на.

:t) Saga cytuje piesn 1З strofowl\ ku jej czci przez Harolda rzeJcomo
stworzon,. Kaida strofa konczy sic; refrenem,
,rzywnie pomiata mn~".
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ruska dziewczyna w zlocistej
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rOWDUCZeSOІe wywolywalo walkte dwoch swiatopog}&\dOW,
dawnego, rodzimego і nowego chrzescijansko-kulturalnego, walkc;
jc;zyka ruskiego z cerkiewno-slowianskim, literatury ludowej
z greck&\ і bulgarsk~.
Przebieg tej walk, jezeli nie zobaczyc, to w kazdym razie
do pewnego stopnia wyczuc mozemy z literatury W. ks. kijowskiego w okresie domongolskim, аІе pod warunkiem, ze uwzglc;dnimy tez twбrczosc ludw~. Jest опа bowiem basni(\ zakl((tej
krбlewny, jej snem о prawdzie і szcz((sciu, chociaz jak kazdy
sen nie zupelnie jasnC\ і nie dla wszystkich zrozumialct. Jak bowiem sen, nie liczy si(( z czas~m і przestrzeniC\ (stC\d jego dziwaczne forrny), tak tez piesn ludu і jego podania S'\ tych kategorji niepomne. Blednie tradycja ludowa, stare fakta mieszajC\
sic; z nowemi wypadkami, nowe imiona zast((pUjC\ miejsce starych, оЬсе wiesci (t. zn. wplywy) chtetny posluch znajduj(\,
wreszcie і j((zyk ulega ustawicznym zmianom.
АІе rdzen przeciez zostaje ta sama і wplywa nawut na
warstwy oswiecone. То tez w literaturze, ktбr'\ one tworZ(\,
znajdziemy sporo wplywбw. twбrczosci ludowej, b~dZ jak negatywy, bC\dz jak cytaty і wyjC\tki z piesni і podan gminu do ksi~g
uczonych wplecione.
Zaznajomiwszy si(( z twбrczosci~ ludu і z pomnikami pismiennictwa, staniemy przed staroruskC\ JiteratUr(\, jak przed
obrazem mozajkowym, z ktбrego czas і burze dziejowe niejeden
barwny kamyk wyrwaly, ale tresci wyrazu przeciez zr6jnowac
niu mogly.
Do poznania literatury niezbtednC\ jest znajomosc j-czyka
literackiego, oraz jego dziej6w, chociazby tylko w najogolniejszym zarysie.

j~zyk literacki. Pismo і pisownia. Dzieje ich.

Pytania sporne.
Jttzyk ukrainski nalezy wraz z innemi slowianskiemi j«izykami do wielkiej indoeuropejskiej rodziny 1) і jak one jest jt(zykiem odmieniajqcym. (Finski і tatarski odmian nie majq). Nosowych dzwittkбw, ktore byly w staro-cerkiewno-slo~ianskim, а sq
jeszcze w jt(zyku polskim, jt(zyk ukrainski nie posiada. ВуІу
one jeszcze wedlug Vondraka (Vergl. slav. Gram.) w ХІ. stuleciu, wedlug Buddego (.їеt'І~іи, 1907) istnialy tylko do konca
1 lndoeuropejczycy (Niemcy mowi~ tei "lndogermanie") to mieszkancy
prawie calej Europy і znacznej czc;sci Azji (lndje przedgangesowe, Persja).
МіеІі kiedys wspolny jc;zyk. Badaniem ich dzi~jow і jc;zyka zajmowali sic; Huppfeld, Gorres, W. Humboldt, Ewald, F. Schlegel, Schleicher, Fick і wielu innych.
Ojcem nauki indoeurop. filologji jest Fr. Ворр (* 1791, t 1867). Gt6wne dzido
"Vergleichende Grammatik des Sanskrit, ~end, Armenischen, Griechischeo,
Lateinischen, Altslavisгhen, Gotischen und Deutschen" (Berlin 1833 -1852).
Procz tego: ,.Grammatica critica linguae Sanscritae" і "Giossarium Sanscritum" oraz "Vergleichendes Accentuationssystem".
Uczeni dziell\ jc;zyki indoeuropejskie па 8 grup: indyjska, iranska (Дrjo
wje tj. "szlachetoi") ormianska, grecka, a\l)anska, italska, celtycka, germanska,
baltycka (litewska, lotyska, staropruska) і slowianska.
Pott, Lassen, І. Grimm, М. Mi.iller, Pictet wyprowa.dzali lndoeurnpejczykow z nad Oksusu і jaksartesu, nowsi uczeni (Latham, Posche, Geiger.
Kuno, Pennka) sklonni s~ widzicc kolyskc; Indoeuropejczykow w Europie•
а Tomaschek, Schrader, Benfey (wstc;p do Ficka: Worterbuch der indog
Grundspr. 1869) we wschodniej, lub роІ. wsch. Europie. Schrader (Sprachvergleichung und Urgeschichte) umieszcza tc; kolyskc; nad Wolg~. Tomaschek
(Кritik der altesten Nachrichten itd.) nad Dunajem. Huxley, (The Aryan question itd.) w Sarmacji, 1\iederle nad Baltykiem, М. Hruszewskyj, podobnie jak
Huxley, па Ukrainie.
1

4

5U
Х. stulecia

Niema tez rodzajnik.бw, ktбre slyszymy w j«ёzyku
terainiejszych Bulgarбw, (maj~ je r6wniez Niemcy, Francuzi itd.).
Samogloski lubi j«ёzyk ukraiiiski wyraine. Przycmionych,
jak niekt6re rosyjskie, unika. Sp6lglosek ma wiele, ale zbitek
spбlgloskowych nie znosi. Charakteryzuje go (podobnie, jak rosyjski і bialoruski j~zyk) t. zw. "rюнногuлос" (pdnoglos), np.
f-юрода (broda), ~~~r~ііти (przejsc), :юлото (zloto), ншючу (wlok~),
\fОЛОКо (mleko).
Widoczna jest tez pewna sklonnosc do і (іканннн-іkаnіе),
tak np. w zamkni~tej zglosce zamiast о lub е zjawia sі«ё і
(во:п.-wбl, иі.І, cтoл·t.·stбl-cmi 1, ~Іе.л.-mі6d-.иід). W odmianie
wraca to о lub е: стола, нола, ~~~ду.
Akcent jest ruchomy, akcentowane s~ zgloski silniejsze, ale
nie dluzsze .. Czasem akcent dwojaki (в~с;ю-весло, нринесло-нри
Нt:с.:rn). W zfozonych wyrazach akcent grawituje ku srodkowi,
(;tоС,раніч. ;tоі,рйі-і.ІtеНІ .. ледащо), lub na lewo (досвіта, поночи,
.,;,ба~~t.'ІНІ). W deklinacji usiluje akcent pozostac na samoglosce
rdzennej, w liczbie mnogiej mteskich rzeczownikбw przesuwa si~
;1iekiedy ku koncowi (патІ1к-натию'І). W poezji istnieje znaczniejsza dowolnosc. Czasem wraz z akcentem zmienia sі«ё znaczenie
wyrazu ~~~.1а (miala), ~tала (mala), :tорі)га (droga), лор01·а
(kosztowna), ,,_·tачу (placzte), нлnчу (placte).
Ukrainskie pismo ma znak6w 33. А. а, (а), Е. г,, (Ь), В,
~:. (w). J', ,.. (h). r, r, (g), Jt. ;t, (d). Е. ~.:, (е). ( :. .-:, (je). )1\, ж. (z), ~3.
;~. (z). І І. 11. Іу1. (І, й, (j). ·r, і. (і) .. Ї, ї, (ji). ),·, к. (k), Л, л, (l),
:\'1. "~ (m), Н. н. (n), О, о, (о). І І. 11, (р). J>, р, (r), ( ·, с, (s),
Т. т. (t). У. у. (u). Ф, Ф. (f). Х, х. (ch), І t. tt. (с). Ч, ч. (cz),
ІІІ. 111. (sz), І І l. ІІL. (szcz), J< ). ю. (ju), }1, н. (ja), І), 1.. (znak
rnic;kczenia).
Alfabet nazywa sі«ё "azbuka" (od litery а (az), і Ь (б)
buky, lub "abetka", od аЬ (abecadlo). Alfabet ten rozwinC\l site
1

)

1
).

Praslowian!lkie ~ przeszlo w ukr. а (іс;tі-жатІІ) lub w я (des~tІ.-;t~.;cwтt ..

te\~-1~ ІіІ, d~tc;- tІ1ТіІ, Їmt;·Ї!о!>І),

q (?) pr:teszlo w 11 (s~sed'l.-cyci.1. ~gi•·-Y•·o.tІ., ber~-~icpy) lub
(о іІе musialo Ьус zatrzym<ine) w о (mt.chl.-кox.
d'l.\g1 .. tmн-. kr'І.vІ.-крон, dr-•.vа-.ччн;а). Na koncu wyrazow zaniklo (раі"І1.-раб)
w о (crІ.n'l.-чu~чmil) lub w е (st.rdІ.ce-cc.:pІtc, ф·n•·-:tсІІІ.), tak samo: рІt.а'Ь~
!· •і:.lІІІІі"і, Vlo)kІ.-IIOHI{, С W і (dёdt.-;tЇ.1), lub W і (swёtІ,-сніт, umеІї.-.ОІЇ.•).
Praslow

w

1и

(сhwаІ~-лва;Ін•) .... ,
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z pisma starocerkiewnostowianskiego, ktбre przyszlo na Rus
wraz z przyj((ciem chrzescijanstwa. Odrzucono mianowicie ·У;, Іl 1),
ї .• н, w. , .. , nosбwki і t. d., а ksztalt liter upodobnil si~ nieco
do abecadla lacinskiego.
Obecna pisownia Ukraincбw jest fonetyczna. Nad stworzeniem
JeJ pracowali Maksymowycz, Meftynskyj, Kulisz, Drahomaniw,
S. Stockyj, Barwinskyj і inni. Od roku 1893 zaprowadzono
urz~downie w zaborze austrjackim t. z. fonetyk~, w zaborze rosyjskim obowi(\zywala monstrualna juryzka. (Pisano np. щобr~,
•юfщчtJП>І. JП, (>ЇJ[Ї І. Obecnie na calem ukr. etnograficznem terytorjum uzywaj'\ pisowni fonetycznej, ale sprawa jej zupelnej
jednolitosci nie jest jeszcze ostatecznie zalatwiona.
Ро wojnie odst(\piono w kilku punktach od norm, przyj~
tych reform'\ z roku 1893 .. Pozostawiono ї (z dwoma kropkami)
tylko na oznaczenie ji (їду), odrzucono zas tam, gdzie. to ї
mialo mi~kczyc poprzedzaj(\CC\ spбlglosk~ (т. ;[. с, ~~. Іl. л, н).
І tak zaczc;to pisac nie :І"Ікар. tylko лікар, nie СЇ:\t tylko сім,
nie tйхто. tylko ніхто. Zmiana ta ulatwia, naukc; pisania, ale
nie oddaje wiernie j~zyka. А wi~c pami~tac nalezy, ze chociaz
piszemy сині. сіно. тіл,). діло. Іlілиі~і. to jednak wymawiamy:
с инї. (syni), тїло, (tjilo), дїлu (djilo), tlілиі."і (cilyj). Piszemy:
cwix. ~ніт. ttніт. сліний, ale mбwimy: сІ.міх. СІ.віт, Іlt.ніт,
·~ t.ліний (smich, swit, cwit, slipyj). Piszemy: менШІ1Й, иннші:j!
k"інчиr.:, ale mбwimy: menszyj, ynszyj, kinczyk. Nom. sing. piszemy: :~г,іж;юІ. життя. вссі.:uІн, chociaz zwykle mбwi si~:
~6іжt:. жипr. к~сілн. Pisz'\: \ІШІіщий. ~Іи:Ііший, chociaz mбwi~
милі~іший. Gen. plur. оІІокі;щннів, cepttin, chociaz mбwi(\:
• ·ІJовіданІ-. с<:рцt. ( ссрдсцt. 1. 2).

Poniewaz ukrainski jc;zyk nie lubi zbitek spбlgloskowych,
wiccc piszemy тижні (nom. рІ.) chociaz jest ТІіЖ.J[снь, пісний
chociaz jest піст. :J.:ІіснІІ~і. chociaz jest алісп .. ра:{існий. chociaz jest ра;{істt.. Podobnie: ~ticttc (nie ~Ііспtс), cepttc (nie
Dawne J,І і "· (wedlug Krymskiego) mic;dzy ХІ. а ХІІІ. stuleciem zlaly
jedno 11 'polskie у) хо.1.итн, рІІ(І<І Іros. ха;t"ІІ .. рІ.ІІ'іа). 1. о іІе nie pozostato
jako samogloska (о, е) mi«;kczy poprzedzajl\Cl\ (sklonn~t ku temu) spOlglosk~.
1J

si~ w

2[

Ukrainisches Lesebuch vun prof. Dr. Stephan Smal- Stockyj, Berlin

uod Leipzig 1927 (Sammlung Goschen).

5!
серд•~~).
черНІtЯ),
сІюмин,

тоді~

(nie то•·ю•), :ншсі;(и (nie ::авсігди), чсНІtН. (nie
(nie милосердний), кожний (kaidy),
nie кожднІІі·і, вспошtн, схіл.. (nie всхіл), стилатисн.
~Іилосерниі·і

всти;tатисн).

(nie

Natomiast mi~dzy dwie spбlgloski wstawiamy samogloski
е, np. ВЇІ\но-вікон, сестра-сестер, :-.емл}f-Земель сосна
сосон. Dla unikni~cia rozziewu mi~dzy dwie samogloski wsu wamy
в, r, й, np. павуt,·. вистиt·атІІ, руїна. Podobnie na poczcttku
wyrazбw: вогош., вони. \'анна, гарбуз. J-fосин (zamiast: оt·онь .
о

lub

.\нна, арбуа).

jezeli jeden wyraz konczy si~ na samoglosk~, а drugi zaczyna si~ tez samogloskct, to wбwczas pierwszy niejednokrotnie
traci tc: samoglosk~ (о ile опа jest nieakcentowana), jak пр.:
Г>ільш (zamiast ГІі.:ІІ,ІІІе), ~Іеньш (zamiast ~tенhше), док (доки).
~tіж,

( ~tежиІ, :іНОВ (анону), ;~о сходу (до схіщ, немає (нема),

щоf1

(щоби). Tak samo skraca sic: bezokoliczniki: писап.,
ЗнатІ.. хва;нпt. (zamiast: ІІІІсатІІ, :татн, хва.:1ити 1. Podobnie
tez zamiast ~І.Июсн-~ІИІосІ.. іІШХаІося-жахакн:І,. Piszemy: отсtн,
і мати, ale: Анна it Іван, 1\раі-і і :ноди. аІе: хата it oropoJt.J).
(Mi~dzy dwoma spбlgloskami samogloska і, mic:dzy dwoma samogloskami spбlgloska it).
W ukrainskim literackim j~zyku SC\ jeszcze niektбre rбznice
gramatyczne, wynikle wskutek wielkiego terytorjum etnicznego,
lub wskutek kordonбw. Nad wyr6wnaniem tych odmian pracujct
filologowie, odbywajct si~ osobne w tym celu zwolywane ankiety, ale zwykle sprawy podobnego rodzaju zalatwia dopiero - czas.
Ukrainskie terytorjum j~zykowe, mimo swej znacznej rozleglosci (prawie 11.~2 tysictca kilometrбw wzdlu:i і prawie tysi~c
kilometrбw wszerz), jest dosc jednolit~ і tylko na kresach nieco
odmiennie zabarwione, о czem latwo przekonac si~ mozna z bogatych zbiorбw piesni, kazek, opowiesci, przyslowi і innych materjalбw ludowych.

1)

.'tp. Bu~ІІ;tt, ('І.~tощtч. І'р;нІатtіІ\іl

україш,сІ\оіІ

~юнін.

Киїи-JІwИнніr

(Wydanie drugie) Pisownie wydaly: Wydawnictwo ksi11iek szkolnych we Lwowie і Akad. Nauk ,Kijow 1921. Procz tego r. Го.ЮСІ<СНІІЧ: ·ПpaROIIИCHRli
С.АОtІННЧОІ\~ 4 wydanie, Кijow \922.
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Caloksztaltu ukr. djalektologji naukowo opracowanego і odpowiedni(\ kartct opatrzonego nie posiadamy. Prof. St. Stockyj
w swojej gramatyce 1) pisze, iz w sprawie jednego ukrainskogalicyjskiego jt(zyka na przewazaj(\cej cztesci ukrainskiego terytorjum jt(zykowego zgadza site z pogl(\dem Sobolewskiego,
gdyz z wlasnego doswiadczenia wie, iz wiesniak bukowinski
rozumie w zupelnosci swego rodaka z kijowszczyzny lub charkowszczyzny. Pozatem zostaje na рбІnосу nieduzy pas wzdluz
bialoruskiej granicy, na ktбrym wystt(pUj(\ gwary przejsciowe 2)
oraz luk karpacki, wzdluz ktбrego mieszkaj(\ Lemkowie, Bojkowie
і Huculi. Obydwa te pasy, choc dosc znacznie oddalone od
siebie, wykazuj'\ wiele cech wspбlnych.
lnnego zdania jest prof. Krymskyj :~). Dzieli on ukr. jt(zykowe terytorjum na dwie nierбwne cztesci, mniejsz(\ (pr. 1 / 6 )
to .,narze.Cze zachodnio- maloruskie"' wa~ksza (prawie 4/5), to
"wschodnio-maloruskie". РоІас za:chodnia jest cz~sciowo pod
wzgl~dem politycznym oderwana od calosci. Nalez(\ tutaj ziemie
Ь. Galicji, Bukowiny і w~gierska Ukraina. Z tych ziem wiele maloruskich kolonistow wyemigrowalo do Ameryki. Pod ЬуІё\ rosyjskct wladzct zachodnio maloruskim narzeczem mбwi Podole
z pбlnocn(\ Besarabjct, Podlasie і znaczna cz~sc Wolynia.
Sfera narzecza wschodnio- maloruskiego zajmuje bardzo
wielkct przestrzen od Dnieprowego Prawobrzeza (Kijowszczyzna
і t. d.) do Donu і Kaukazu; nalezct do niej takze ukrainskie
koJonje na Dalekim Wschodzie ("Zielony Klin").
Bardziej typowe rбznice mitedzy wschodniem а zachodniem
narzeczem wedlug prof. Krymskiego S(\ nast~puj'\ce: zaimek zwrotny С>І (si~), ktбry w narzeczu zachodniem moze odlctczac site od
czasownika, а we wschodniem nie 4). Rбznice w akcentach :)).
Grammatik der ruthenischeп (ukraioischen Sprache). Wien 1915.
9.
1
) Ccchami ich ·~ : rozmaitc, ро czc;sci dyftongowe brzmienia dla starego о oraz е w zamknic;tych zgloskach, rozmaite brzmienia dla ї ('k), "akanie"
(а zamiast о w nieakcentowanych zgloskach), с, zamiast .", inf. na п,, jo za~iast е, .t:н .. НІ· zamiast :t. т і t. d.
1)

stroвa

8

і

~) .\ка.t. Ол. ІІІах~tатон

Їіі.:t ,"; ~ІОВИ, 1\І-ІіІ;
1)

:\ІІІК)"')\, ;І с;і :.tІІk'. 5 )

1\j'lli'L:C.1a.

-

.\к:ц ..\1·. 1\!'ІІ~І.:І.~їІі.і, Н:ІрІІ.:ІІ :; істuрії укра

1924, str. 91-93.
Zach.

хожу,

wsch.

:-.:о:tжу,

zach.

ІІ~чtщ~.:.'Іа,

wsch,
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Twarde Т w З osobie czasu teraz. w zachodniem, а micckkie we
wschodniem 1). Koncбwka с;о w zaimku osob. w zach. а ІІМ>.m.
2
його we wschodniem ). Twarda odmiana przymiotnikow па iit
w zacl). 3) twarde с (s) w koncбwkach ский, цкий zach. narzecza,
micckkie сr.кий, r~r.кніі wschodniego 1). W zach. жип:, we wschod.
життн. а wreszcie w zach. grube и (hl) лико. сила. we wschodniem srednie miccdzy м а і.
Prбcz tego Krymskyj przyjmuje gwary przejsciowe miccdzy
~achodniem і wschodniem narzeczem (np. zachodnia Kijowszczyzna). Ale podobnie jak prof. St. Stockyj przyznaje і on,
:іе r6inice te bardzo malo przeszkadzajё\ mieszkancom obu terytorjбw w rozumieniu sicc, wicckszё\ trudnosc natomiast sprawia
slownictwo. W edlug zdania Krymskiego "zachodnio-maloruski
slownik bliiszy jest polskiemu, wschodnio-maloruski rosyjskiemu",
W obydWu zas S(\ gwary archaiczne, krorych cechcc stanOWЇ(\
diftongi (куоНІ., куинь, ліес, шісстr .. zamiast: кіНJ,, ліс. J11ic1·r. ~).
Wedlug prof. Krymskiego z archaicznemi gwarami jak
z ·icczykiem nieznacznej mniejszosci, zacofanym tj) w rozwoju і postccpie, jcczyk literacki пю:іе ~ісс nie liczyc, al~ "dla historykalingwisty nauka archaicznych gwar, to rzecz bardzo korzystn~
і ciekawa, gdyz SC\ one zywym, naocznym przykladem tego,
czem ЬуІ саІу ukrainski (maloruski) jcczyk przed 600 laty, w XIV.
stuleciu".
Jest to wlasciwie czas, kiedy zanik 1., J, (о ile one nie
przeszly w о, е) ЬуІ faktem dawno dokonanym, kiedy ои, ан,
уи przeksztalcily sicc w ой, аіі уй, (t. j. и przestafo Ьус osobn'\
zgloskё\), kiedy plynne л1., wzglccdnie 1.;1, zmienifo sicc w ов, (np.
1)

Zach.

хо;tІп,

wsc\1.

хо.tІІТІ •.

2 ) н..:t·о za~h.,

!11·"'"· ,-і.н·н wsch.

·-!··-'

8) Zach. трет11і·і, а, е, wsch. трстііІ, трL'ТіІ, тр~о:тt ..
4) Zach. с;ююшІ.ский, ·rур..:І~киіІ, wschod. ~:І•)В>JІІСІ.І\~ІІ-і. І")·р~щ,.к~нt.

•·, дrchaiczne cechy zachodniego narzecza slyszymy w j~zyku l:.emkow,
wedlug Krymskiego u Bojkow, Huculow oraz na Podlasiu, а we wschodniem
narzeczu оа Polesiu. (Diftongi s~ w gwarach poleskich, w karpackich nie:
tak samo grubego 11 w "lyko·syla:' prawie іе nie slyszymy w zachodniej gwa·
rze ukrainskiej).
8
) А przeciez archaicznq gwarq napisal Stefanyk swe znakomite ()рО·
wiadania, arcydziela ukrainskiej prozy, gwarq poslugiwali sit: tei Martowrcz,
і Czeremszyna, а poezje і opowiadania Fed'kowycza majq tei sporo elemestu
gwary hucuJskiej.
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z нл·''"1., zrobil si~ тш/.:), а уи ustalilo si~ w і, kiedy systematycznie mбwiono ju:i небо, :tерево, nie нє•-ю. :tcrєrю kiedy
wic:c ukrainski jtezyk uformowal si~ ostatecznie, chocia:i wedlug zdania Krymskiego ju:i w ХІ. stuleciu byt on zup.elnie
wyrain(\ ligwistyczn(\ jednostk(\.
Proces ten odbywal si~ w ci(\gu calych stuleci. Nawet сі,
ktбrzy wierz(\, і:і kiedys, bardzo dawno, j~zyk rosyjski і ukrainski, lub jak oni mбwi(\ "maloruski", tworzyly calosc, muszч
liczyc si~ ze zdaniem takiego autorytetu, jakim w slowianskiej
filologji jest Szachmatow. Ten w swojej znakomitej pracy :.
"Очерки .1рсин·t•йшаго періода історіи pycct,·a.r·o н:н.н'а" 1) utrzymuje, і:і "rozlam wschodnio-slowianskich plemion і ich jtezyka
odbyl sic: w VII. і VIII. stuleciu", wspбlnosc t~ trzebaby wi~c
odsun(\C w czasy bardzo odlegle, z ktбrych iadnych pisanych
dowodбw nie posiadamy.
Ро stuleciu XIV. wa:iniejszych і bardziej jaskrawych procesбw fonetycznych jc:zyk ukrainski nie prze:iywal, zmienita si~
tylko skladnia і slownictwo. Wzdlu:i granicy bialoruskiej і na luku
karpackim zachowaly si~ archaizmy, na reszcie terytorjum dzi~ki
ci(\glemu falowaniu ludnosci (wskutek faktбw polityczno- spolecznych) j~zyk wyrбwnuje si~, czego nastt:ёpstwem jest latwosc
porozumienia site mieszkanca Bukowiny z rodakiem z pod Charkowa, о czem ju:i wy:iej byla mowa. W zachodniej роІасі tego
terytorjum widoczne S(\ wi~ksze wplywy skladni і slownictwa polskiego, we wschodniej niektбre nalecialosci rosyjskie, j~zyk zas
literacki "і(\:іу do wyrбwnania tych rб:inic і do stworzenia jednego
jak najlepszego instrumentu dla wypowiedzenia mysli і uczuc.
Historj~ literackiego ukrainskiego jtezyka mo:iemy sobie przedstawic w ogбlnych linjach w sposбb nastc:puj(\cy.
Wraz z wiar'\ chrzescijansk(\, zapewne jeszcze przed Wlodzimierzem Wielkim przychodzi na Rus jc:zyk starocerkiewnoslowianski (starobulgarski), ktбrego krzewicielami S(\ оЬсу duchowni, mnisi, sprowadzeni z poludnia. W miar~ tego, jak krzewi
sic: oswia.ta і szkolnictwo, jak powstaj(\ pierwsze bibljoteki, rozszerza site znajomosc і wzmaga site u:iycie tego jc:zyka. Poniewaz
rб:inice mic:dzy poszczegбlnemi djalektami slowianskiemi nie byty
1)

JнrtІІh:.ІІІІІl'.LіІІ .:.~аІнІн ..·t.:оі·j •\JІІ.ІО.І•ніtt .

tom

ХІ.

Petersbursr 19\5.

wбwczas

tak wielkie, jak obecnie, wi~c mozna przypuszczac, az
iECzyk ten zdobyl sobie wnet prawo obywatelstwa nietylko
w cerkwi, ale і па dworach ksiчz~cych, stal si~ poniek~d j~zy
kiem literackim. Jako taki muзiat jednak przystosowywac si~ do
warunkбw і potrzeb . miejscowych. Stalo si~ to tem latwiej, iz
miejsce obcych duchownych і wogбle ludzi pismiennych, zacz~li
zajmowac swoi, swiadomi prawd nowej wiary і biegli w kunszcie
pisarskim.
juz zatem w t. z. "Kronice Nestora" zwlaszcza tam, gdzie
on cytuje djalogi, zjawiajч si~ slowa і zdania, wzi~te z бwczesnego
j~zyka ruskiego. Elementy j~zyka poludniowo-ruskiego (ukrainskiego) coraz cz~sciej pojawiajч si~ і w pбiniejszych latopisach,
zwlaszcza wбwczas, kiedy kronikarz poddaje si~ urokowi piesni
і wiesci gminnej і parafrazuj~c je, zapomina о tradycyjnym stylu
kronikarskim і о czystosci j~zyka cerkiewno-slowianskiego.
Т em mniej liczy si~ z ·temi tradycjami nieznany nam blizej
autor "Siowa о pulku lgora", ktбry wedlug wszelkiego prawdopodobienstwa byt czlowiekiem swieckim, nie duchownym. то tez
j~zyk jego trudno juz nazwac j~zykiem cerkiewno-staroslowianskim. Gdybysmy dostali byli poemat jego w oryginale, nie zas
w kopjii о jakie trzy~ta lat od oryginalu pбiniejszej, і w redakcji
poludniowo, а nie pбlnocnoruskiej, to zapewne mielibysmy daleko zywszy dowбd, jak wyglчdal j~zyk literacki na Ukrainie
z koncem ХІІ. stulecia. Ale і tak w "Slowie о pulku lgora"
mamy mnбstwo zjawisk j~zykowych, znacznie odbiegaj~cych od
regularnego stylu staro-cerkiewno·slowianskiego.
Widzimy tutaj formy "pelnoglosowe" /П.ІиІШ .. 1/n.Іmlnit- І/0рои, .:,tr'їnpn.Іo, upct'opm;ІІ/IIIt, zamiast: /.Шна . . tuarlмit. ·нр,tн·ь•
.fu6p,t.Іn. npet'parlum.u. nast~pnie formy: начІnТІf. ІJО.1СЧІІІ, 0:\ЮЧІо,
('у ли (zamiast Cy:1j;), :щвшtею (zam. д·/•вш ~ею), о:tин nie нщин1.
рострс, nie раатрс. нич. nie нощz. СІ>Іновця. coнru(J, nie СІ.І
новІttІ, солнІ~_І', rнчант·о nie n01·анаІ·о, J,·опин харалужнмн,
nie харалужная, спб·І;, nie Сt'ГІ·І;. пони;штr •. вонзип •. (imperativus
z koncбwkч п., zamiast те) і t. d.
Prawda, ze formy te nie powtarzaiч si~ konsekwentnie,
{moze raczej z winy kopisty lub nawet pierwszych wydawcбw
poematu, niz z nieswiadomosci autora), ale w kazdym razie wystarczajч nam one, azeby powiedziec, ze j~zyk "Stowa о pulku

:;)7

lgora" jest бwczesnym ruskim jcczykiem literackim, ktбry rozwinчl sit: z jc;zyka staro-cerkiewno-slowianskiego, аІе przestal juz
nim Ьус w pelnem slowa tego znaczeniu, gdyz wchloni\1 w siebie
zbyt wiele elementбw miejscowych 1 ), nawet pod wzglccdem syntaktycznym.
А сбz dopiero mбwic о jego poczuciu rytmicznem, eufonicznem wogбle, о wartosciach muzycznych, о jego zdolnosciach
oddawania wrazen optycznych, о p<;>winowactwie z piesniч і twбr
czosciч ludowч і t. р. Jakze to wszystko juz dalekie od swii\tobliwego staro - cerkiewno - slowianskiego jcczyka ! Jcczyk "Slowa
о pulku lgora", to juz jcczyk literacki swiecki, dla szerszych
warstw przeznaczony, nie zas dla wчskiego kola wybrancбw.
Та swieckosc rosnie wraz ze wzrostem dokumentбw panstwowych і aktбw kancelaryjnych. Element zywego slowa coraz
natarczywiej upomina sicc о swoje prawa.
Ро inwazji Andrzeja Bohulubskiego, ktбry bez litosci zburzyl Kijбw "macierz grodбw ruskich" (1169), dajчc dowбd (іп
minus J jednosci Ukraincбw z Rosjanami, oraz ро niemniej okropnych napadach Tatarбw (1224 і 1240), dotychczasowa swietnosc
ksiccstwa kijowskiego blednie. Rosnie natomiast Suzdal na рбІ
nосу, а Halicz na poludniowym zachodzie.
Ksi'\zccta haliccy jednoczч w swoich rc;kach prawie wszystkie
ziemie ukrainskie, а moskiewscy zwolna skupiaj'\ terytorja, zamieszkale przez plemiona rosyjskie. Obydwa panstwa zaczynaj~
podlegac zupelnie rбznym wplywom kulturalnym. Halicz wchodzi
w zywe stor.unki z Polsk(\, Wccgrami, Czechami, Niemcami, zwi(\zuje site coraz silniej kufturalnemi WfiZlami ze srodkOW(\ і zachodni(\ Europ(\, podczas gdy suzdalsko- wielkoruskie ziemie
wchlaniaj'\ szczepy fiitskie і popadaj'\ w zaleznosc od wladzy
mongolskiej, ktбra ich odcina od reszty Europy, nawet od
tradycyjnych bizantynskich wplywбw.
Odbija sic; to na zyciu і na typie psychofizycznym obydwu
narodбw wogбle, а na ich jcczykach w szczegбlnosci.
jezeli juz w Halickiej ewangelji z roku 1283 ЬуІу znaczne
roznice jcczykowe w porбwnaniu z ewangeljami pбlnocnoruskiemi,
to w przerayskich aktach sprzedazy і kupna mamy juz zu1 )
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pelnie odrccbny jcczyk literacko-urzccdowy, do rosyjskiego wcale
niepodobny 1 ).
Ро wymarciu halickiej dynastji Romanowiczбw (1340 r.)
ziemie ich dostajct sicc czccsciowo pod wladzcc wccgierskct, а stctd
(1387) pod polskct, czccsciowo zas wchodzct w sklad ksiccstwa
litewskiego. Wskutek unji personalnej Litwy z Polskct w Krewlu
(1385) а nastccpnie unji paiistwowoprawnej w Lublinie (1569),
prawie wszystkie ziemie ukraiiiskie znalazly si~ w granicach pai1stwa polskiego.
Jcczyk literacko- urzccdowy w ziemiach ukraiiiskich, ktore
wchodzily w sklad t. z. ksiccstwa litewsko - ruskiego, podleglsєy
wplywom bialoruskim stal si~ па Litwie jcczykiem dworskim
і kбl inteligencji, па ziem;ach zas, ktбre wraz z Haliczem dosta!y
sicc ЬуІу do Polski, kroczyl dawnemi t·orami, poddajctc sicc wplywom zachodnim, nawet, і to w dosc znacznej mierze, wplywom
зkladni lacinskiej 2).
Herezja zydowska (.:рисІ. ЖИJtін~тнуючих) XV. stulecia
і protestancki ruch XVI. stulecia ulatwiajct dostccp zywemu j~
zykowi do przekladбw z Biblji і Ewangelji, chocia.i zjawiska
fonetyczne zawsze jes~cze tlumione S(\ konserwatyzmem pisowni.
Proces ten trwa dalej w czasach bogatej literatury religijnopolemicznej, XVI. do XVIII. stuleciu, mimo gramatyki Smotryckiego (1618), ktбra starala sicc przedluzac istnienie starocerkiewno-slowianskiego jcczyka. J«ёzyk polemicznej literatury wedlug zdania Krymskiego jest osobliwszct mieszaninct, w ktбrej
zlewaly sicc elementy cerkiewno- slowiaiiskie, polskie і maloruskie.
Kozaczyzna і wojny polsko-kozackie procesu tego nie
wstrzymujct. Liczne uniwersaly hetmaiiskie і rozmaite akty urz~
dowe pisane sct rбwniez tct mieszaninct, w ktбrej do reszty znika
1) В .1їто ІІІL".:ІїІІ'ІІС:.ІЩІІос ІіІЇ..:lї.;tс..:;ІІІ • ..:..:мо•: !·:)'1111.~
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jcczyk staro-cerkiewno-slowianski, а w slownictwie і skladni
wplywy lacinsko-polskie sct jeszcze bardziej widoczne 1) •
.Chaotyczna pisownia tych dokument6w zdradza tez pewnego
rodzaju tendencjcc do wyzwolenia si~ z p~t staroslowianszczyzny
(bardzo cz~sto opuszczane bywa •· na koncu wyrazбw, а ·І; oraz 1.1
pojawiajct si~ dosc rzadko). Natomiast w pismach prywatnych,
w listach, zapiskach rozmaitych, w uwagach marginesowych
XVII. stulecia spotykamy coraz cz~sciej і coraz wi~cej zywego
miejscowego ludowego jcczyka j). Tak samo w listach Mazepy
do Motri і w cytatach jego zdan, ktбre naprowadza Kostomarow w swojej monografji, coraz silniej brzmi j~zyk ludowy.
Ale ponos najwicccej tego elementu і to w opracowaniu
literackiem, brzmi w intermedjach Polaka, Jakбba GawatoWІcza z 16.19 r. 3).
Szczo tut ty, pobratyme, sobi porablaiesz?
Kazy mini, iak zywesz ta у iak sia maiesz.
Т emi slowami zaczyna Gawatowicz swe "lntermedjum ро
akcie wtorym", nie przeczuwajctc zapewne, jakiego przewrotu
w historji ukrainskiego jcczyka literackiego mбgl byl dokonac,
gdyby jego intermedja drukowane byly pismem cyryliczn.em

1) Z uoiwersalu Bohdana Chmelnyckiego z dnia 3 paidz. 1650
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) jak6b Gawatowicz, mieszczanin lwowski, nauczyciel w Kamionce Stru ·
milowej. wreszcie kanonik kapituly lwowskiej, obrzl\dku rzyщsko·katolickiego,
napisal ukrainskie iotermedja do polskiej tragedji о smierci Jana Chrzciciela,
ktora ЬуІа wystawio~a оа jarmarku w Kamionce Strumilowej w 1619 roku і tegoi
roku oglos_zona drukiem. Przedrukowal te intermedja z ksil\iki, ktora ЬуІа
wlasnoscil\ j6zefa І. Kraszewskiego, м Drahomanow w ~.1\іевсІСііІ с:І.арив-і"
(1883), а ро raz drugi М. Pawlyk w pracy о Gawatowiczu w Zapiskach tow.
im, Szewczenki (1900).

tiO
і

w ten sposбb znalazly szersze rozpowszechnienie 1). Wskazywal
bowiem drog~, na ktбr'\ dopiero w lat 179 pбzniej wst(\pil
І. Kotlarewskyj, dokonuj'\c przewrotu w historji literatury
ukrair1sk і ej.
.
Ale droga ta (wprowadzenie ludowej gwary do j~zyka literackiego), nie zarastala juz ро Gawatowiczu burzanem stepowym.
Wkraczaj'\ па ni(\ Dziubarewycz і Nekraszewycz, а moie tei
і inni, dotychczas nieznani роесі,. na t~ drog~ wst~puje tei,
cz~sciowo teatr "spudejбw" (studentбw) ak ademji kijowskiej
аі wreszcie brukuje j'\ swojemi dzwi~cznemi, iywemi і barwnemi
strofami poeta wielkiej miary, Kotlarewskyj, w poemacie "Eneida"
(1798) і w sztuce teatralnej "Natalka Poltawka". Wprowadzenie
gwary poltawskiej, wschodnio- ukrainskiego djalektu, do literatury, jako organu literackiego, stalo si~ fakt.em dokonanym.
"Eneida" Kotlarewskiego і rozmiarami і tresci(\ і walorami artystycznemi ЬуІа utworem zbyt wielkim, azeby mogla ЬуІа nie
przechylic szali w stron~ j~zyka iywego. Zapomniano staroslowianszczyzn~ і bialoruszczyzn~. w zapomnienie poszedl tei styl
rozmaitych aktбw urz~dowych і uniwersalбw hetmanskich. Kotlarewskyj znalazl licznych nasladowcбw, ktбrzy jakkolwiek niejednokrotnie wykoszlawiali jego tendencje literackie, to jednak
utwierdzali j~zyk ludowy w literaturze. Marszalek charkowskiej
szlachty, potomek starszyzny kozackiej, Н. Kwitka, pisze pierwsze
powiesci z іусіа wiejskiego ludu, tei nie inaczej, lecz gwar'\
ludow'\ z okolic Charkowa, klad(\c podwaliny pod gmach ukrainskiej prozy.
Przychodzi Szewczenko z Kijowszczyzny і do gwary ludowej dodaje niektбre archaizmy literackie, do piesni ludowej
wplata powazne akordy spiewбw cerkiewnych. Zna Byrona,
Mickiewicza і Puszkina - і iak oni stwarza dla swego narodu doskonaly wielostrunny instrument poetyckiego wyrazu. jest to do
dzisiejszego dnia najbardziej wspбlny j~zyk literacki dla calego
ukrainskiego terytorjum j~zykowego. Arystokratyzuje go Kulisz,
ozdabia Staryckyj, bajronizuje Metlynskyj, przez lzy smieje si~
nim Rudanskyj, kзZdy z poetбw wnosi cos swego, zwlaszcza
w slownictwie і budowie metrycznej, ale w gruncie rzeczy jest to
1
wydrukowana 1619 rok~
) Tragedja Gawatowicsa z ukr. intermedjami,
naleiy do bibl. rzadkosci.
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tensam j~zyk poetycki, ktбry stworzyii Kotlarewskyj і Szewczenko,
z poezji ludowej. Poniewaz jednak s~ pewne rбznice
djalektyczne mi~dzy wschodniem і zachodniem terytorjum j~zy
kowem na Ukrainie, poniewaz kordon polityczny і w filologji
zwykl tez odgrywac pewn~ rol~, nic wi~c dziwnego, ze urodzeni w dawnem ksi~stwie halickiem, Szaszkiewycz, Holowackyj, Mohylnyckyj, chociaz usilowali wtбrowac Kotlarewskiemu
і Szewczence, z lutni swych przeciez dobywali nieco odmienne
tony. Jeszcze bardziej odmienne akordy slyszymy w utworach
bukowinskiego poety F ed'kowycza-Hordynskiego. Nieuprzedzony
sluchacz musi jednak przyznac, ze rбznice te nie zagrazaly
jednosci j~zyka literackiego w poezji ukrainskiei, lecz wzbogacaly go, daj~c coraz obfitszy materjal slowny, coraz wi€ёcej strun
dodaj~c do harfy, z ktбrej nowi роесі mogli coraz latwiej dobywac najsubtelniejsze tony.
Ale prбcz j€ёzyka poetyckiego niezb€ёdny jest j€ёzyk prozaiczny і j€ёzyk potoczny dla praktycznego uzytku w szkole,
w urz~dzie, w towarzyskiem zyciu itd.
Ukrainska proza znalazla niezrбwnanego mistrza w Marji
Markowyczowej (Marko W owczok, ро matce z ksi~z~t Radziwillбw), ktбra stworzyla ukrainskct nowel~, а ktбrej. j€ёzyk
Szewczenko nazwal najlepszct ukrainsk'\ gramatyk'\. Za ni'\ tez
poszli prawie wszyscy prozaicy ukrainscy, nie wyl(\czaj~c Myrnego і Kociubynskiego.
•
Poniewaz zas ukrainska powiesc і nowela czerpaly tematy
przewaznie Z zycia ludu wiejskiego, wi~c autorowie, chC(\C nie
chc~c, wsluchiwali si~ w gwar€ё tych okolic, z ktбrych sami pochodzili, lub ktбrych zycie, trzymaj~c sі€ё zasad realistycznego
kierunku literackiego, studjowali. ]€ёzyk literacki w prozie musial nieco oddalic sі€ё od j€ёzyka poetyckiego. Nie mбgl przeciez Fed'kowycz pisac nowele z zycia Huculбw tak, jak pisala
je Markowyczowa z zycia wiesniakбw z pod Kijowa lub Niemirowa.
Jeszcze bardziej musialy si~ zaznaczyc te rбznice w zyciu codziennem. Miodowe miesiё\ce Ukrainy z caratem (w pierwszych
latach panowania Aleksandra 11.) trwaly zbyt krбtko. Nast~pila
okropna reakcja, uwienczona drakonskim ukazem z roku 1876.
Prascc, szkolnictwo, ruch wydawniczy, teatr stlumiono w zarodzie
і zdawalo sic;, zgnieciono raz na zawsze.
wychodz~c

Tymczasem Rusiпi pod zaborem austrjackim ро roku 1848
wszystko to tworzyc u siebie w skromпych rozmiarach і па malct skal~, ale systematycznie і піе zraiajё\c si~
zadпemi przeciwпosciami. W tej pracy пiestety zazпaczyly sic:
odrazu dwa kieruпki : пarodowy і moskalofilski. Narodowy przyzпawal si~ do etпograficzпej jedпosci z Ukrainct zakordonп~
і ЬуІ demokratyczпy, jego zas koпkureпt grawitowal ku Moskwie
і przybieral pozory koпserwatyzmu. Gdyby пarodowcy odrazu
przyj~li byli w prasie і w literaturze jc;zyk Kotlarewskiego
w calej рсІпі, daliby ЬуІі swoim przeciwпikom or~z przeciw
sobie. І prasa і szkota і zycie towarzyskie w Galicji wschodniej
musialy liczyc si~ z waruпkami miejscowemi. 1 rzeba ЬуІо tworzyc wlasпe podr~czпiki szkolпe і wlasnct termiпologjc;, Ьо ich
za kordoпem піе ЬуІо. Literacki jt;zyk z Kijowa mбgl tylko
zwolпa і stopniowo przekraczac Zbrucz, со sic; tez dzialo і dz:ieje.
W rezultacie jednak, wskutek szkoly, prasy, parlamentaryzmu,
wskutek calego zyci~, ktбre Zbrucz przeciпal па dwie rбzne
czt;sci, j~zyk literacki w Galicji poczC\1 tez zabarwiac si~ nieco
odmieпniej і tego zabarwieпia nie wyzbyl si~ zupelпie, choc
d"zeпie do jednosci jest tutaj az пadto widoczпe.
Rбzпісе te wystC\pily w calej pelni, kiedy Ukraiпa za Zbruczem zacz~la sit; "ukrainizowac", kiedy і tam zacz~to tworzyc
j~zyk dla praktyczпego uzytku szkoly, urz~du, dziennikarstwa itd.
W бwczas, zamiast isc drogct, wskazaпct przez akademika Hruszewskie·
go, drog~ obustroппych filologicznych ust~pstw, jedynie praktyczn~
w takich wypadkach, rozpocz~ly si~ ataki na ,,zachwaszczony
poloпizmami" jc;zyk Ukraincбw w Galicji, nawet па ortografjte,
ktбr~ tam zbudowaпo, rzekomo opieraj'\c si~ na wlasciwosciach
і na gramatycznych tradycjach j~zyka polskiego, nie za5 ukrainskiego. Akademik Krymskyj usiluje spбr ten j~zykowy zalatwic
tradycyjnem "ра siomu byt І" 1/ 5 (Galicjanie) ma pr~yj'\c jc;zyk
і pisownic; 4 /;, (radjanska Ukraina) і basta І Zapomina niestety, ze zycie, z calym kompleksem swych najrozmaitszych zjawisk, ma tutaj tez cos do powiedzeпia. Nie wojowniczosc bowiem filologiczпa, lecz pewien takt і wyrozumialosc pojednawcza
ЬуІуЬу ·w tym wypadku raczej poz"dane. А nazywac okres od
1876 do 1906 roku, kiedy Lwбw stal sic; ЬуІ osrodkiem ukrainskiego ruchu literackiego, "піеwоІ" babilonsk'\" а lwowsk" паzacz~li zwolпa

ukow'\ terminologjcc "karykaturaln~ zargorюwosci~", pisownicc zas
szkoln~ w Galicji zniewaiac jako "ohydn~", to bynajmniej о filoJogicznym umiarze nie swiadczy. Rozdmuchiwac pytanie, czy pisao
zaimek zwrotny sif (еЕ) razem z czaso~nikiem, czy osobno, do
rozmiarбw jakiegos zasadniczego, ogromnej miary zagadnienia
і z · tego powodu przeciwnikбw nazywac "antinaukowymi barbarzyncami", to wcale nie ulatwia, lecz raczej utrudnia zalatwienie
d)a obu stron poz'\danej sprawy.
Na szczccscie jcczyk literacki Kotlarewskiego, Kwitki, Szewczenki, Kulisza, Markowyczowej, Fed'kowycza і Franki oraz ich
нastccpcбw, pozostanie wzorem,' na ktбrym wspбlnie ksztalcic si~
b«:d~. pismiennicze rzesze z obu stron Zbrucza, w zyciu zas codziennem jc;zykowe pytanie regulowac bccd~ wzglc;dy praktyczne,
nie zas "pasiomu byt'" naw~t najbardziej autorytatywnej jednostki.
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Literatura ludowa.
Gromadzenie materjal6w, badania і wynlki.
Literatura ludowa odgrywala і odgrywa w zyciu ukrainskiego narodu wybitnct rolfC. Czasy ksictifCce і kozackie, Zaporoze і hetmanszczyzna, okres wolnosci і CЇfCZkiego poddanstwa
znalazly w niej swoje odbicie. І nie tylko to. W zaklfCciach,
modlitwach, chorowodach, w piesniach obrzfCdowych і wierzeniach ludu brzmict dalekie echa tej odleglej staroiytпosci, о ktorej
irбdla pisane prawie іе піе wspomiпaj(\. Badacz czasбw przedchrzescijanskich па Ukraiпie musi ріІпіе chwytac te zпikaj(\ce
echa ріеsпі, ktбr(\ kiedys, przed wielu stuleciami, spiewato :іусіе
пarodu. jest to wlasnie ta "wiesc gmіппа", ta "arka przyшie
rza", о ktбrej tak wzпiosle wyrazal sifC Mickiewicz. Istotпie w tej
arce przymierza паrбd zlozyl "swych mysli przfCd!fC і swych uczuc
kwiaty", dokumeпty swego kulturalпego rozwoju, przezyc swej
duszy і рrбЬу wzlot6w swej mysli. Jak z pokladow geologiczпych
odczytujemy staroiytne dzieje skorupy ziemskiej па pewnym
jej odciпku, tak z uwarstwowien literatury ludowej wпo
sic mozemy о psychofizyczпej przeszlosci пarodu па pewпem
terytorjum. lm mпiej posiadamy dokumeпtбw archiwalпo-muzeal
пych, tem wifCkszct wartosc роwіппу miec te wlasпie zabytki
slowпe.

Prawda, іе w dlugoletпiej WfCdrбwce podlegajct опе ustawicznej zmianie, retuszuje je czas, nowe zdarzenia usuwaj~
dawniejsze na рІап dalszy, lub zlewaj'\ sifC z niemi, аІе poniewaz
w zacz'\tkach twбrczosci ludowej tkwi prawie zawsze jakis pierwiastek sakralny, wЇfCC rdzen pozostaje niezniszczalпy. То tei
badacz ро odrzuceniu nalecialosci і ро usunifCciu przerбbek doj-

();j

dzie wreszcie do SZCZ(\tkOW owej starozytnej swiцtyni, ktorej WІ
doku daremnie szukalby w ksiccgach pisanych.
Ze ludowa ukrainska literatura byla znacznie rozwinicct~
w czasach, kiedy na Ukrainie poczcclo krzewic sicc chrzescijanstwo, na to mamy niemalo dowodбw w najstarszych pomnikach
pismiennictwa. Ze pierwsi szerzyciele Chrystusowej wiary zdawali sobie sprawcc z jej zywotnosci і _przemoznego wplywu na
zycie і swiatopoglцd narodu, dowodem tego ich liczne і gwaltowne wystцpienia przeciw piesniom, plцsom і guslom, а jeszcze
bardziej moze te wplywy, ktбre · wiesc gminna na nich samych
wywierala. Pobozny krzewiciel nowej wiary, swiцtobliwy mni"ch,
piszцcy kazania, lub kronikarz, notujцcy zdarzenia dziejowe, nie
zauwazyl nawet, kiedy sam jцl w struny poganskiej liry trцcac,
opisujцc zdarzenia dni dawno minionych, lub maJ.ujцc wybitne
postaci historyczne, (nawet swicctych, jak Wlodziшierza і Olgi),
nie na modlcc бwczesnej hagjografji, lecz w duchu poezji ludowej.
Najwymowniejszym dowodem tego jest "Slowo о pulku lgora".
Autor "Slowa", czlowiek niezapr.!eczenie nalez(\cy do
wyzszej warstwy spolecznej, wyksztalcony, znakomicie znajцcy
historj~ і wtajemniczony w arkana 6wczesnej polityki, о ktбrym
nawet pomyslec nie mozna, azeby byt poganinem, stworzyl
dzielo, nawskrбs przesiцkniccte poezj'\ ludow(\, w tresci і formie,
w duchu і jego slownym wyrazie, az do wzmianek о poganskich
bбstwach wlцcznie. І pбzniej, kiedy nowa, helensko-romanska
kultura zdawalo si~ zapuscila juz dosc glccbokie korzenie na Ukrainie, dawne rodzime tradycje nie znikajц do reszty ani w zyciu-,
ani w pismiennictwie.
zyciu przychodzi do pewnego ko_mpr.9_:
misu pomiccdzy starym і nowym swiatopoglцdem, poganskie Іса.~
lendarjum zlewa sicc z chrzescijanskim kalendarzeщJ __poga~s.~
zwyczaje chrystjanizujц si~, а w pismiennictwie zywiot rodzfrriy
tak dlugo walczy, az wreszcie w odrodzonej literaturze odnosi
stanowczy triumf. Jcczyk ludowy staje sicc literackiш, _du~
і forma poezji ludowej twOTZ(\ fundament poezji warstwc~~~
conych. То tez ·na ukrainskц literaturcc ludow~ zwracaj~u\v~
sцsiedzi і ludzie оЬсу juz w czasach dosc dawnych:r~i:~~ЧJ;&~
widocznie ЬуІа tej uwagi wedlug ich mniema~ia -go-ttni--1};~~~~~

w

1
)Polski historyk, Sarnicki, opowiadajцc о wojnie z \'\fotoch~rfitJf_~W::f.j
і о smierci braci Strusiow, powiada, іе о nich "elegiae quas n·u:m'~s::~~
- -~:- =-о·-'-._-=~;..;~~;..:-:..:;~..,~сео ~ ~
----------··""""-"'------"---~

;";:-

66
5'\ to jednak tylko przypadkowe wzmianki, swiadCZ(\Ce
о interesie, ktбry ukr. piesn ludowa u wspбlczesnych budzila.
Systematycznem zbieraniem "materjalбw ustnychн і badaniem tychze zaczccto sicc zaj mowac dopiero na przelomie XVIII.
і ХІХ. stulecia; poprzedzil tcc czynnosc oswiecony absolutyzm,
wielka rewolucja frattcuska і wojny napoleonskie, ktбre wywolaly znaczne ozywienie ducha narodowego, potccgowaly zainteresowanie sicc ludem і jego twбrczosci(\. а romantyzm dokonywal reszty. Widzimy to w calej slowianszczyznie. W Polsce:
zajmuj~ sicc zbieraniem materjatбw ustnych: Zorjan Dolccga Chovocant, canuntur, voce logubri et gestu canentium se in utramque partem mDtantium, id quod canitur, exprimentes ; quin et tibiis inflatis rustica turba passim
modulis lamentabilibus, haec eadem imitando ~xprimit". ( дnnales sive de origine et ~estis Polonorum et l.ituanorum, VII. 379 1587).
Polski kaplan, Jan Menecjus z Liku w dziele z roku 1551 О pogan·
s k і с h z w ус z а j ас h Р r u s а k 6 w itd. cytuje tren ,,quae in lingua ruthenica
sic sonat. дzа ty nie mel szto yesty ttlbo pity - у procz ty umarl 7 Aza ty
nie mel krasnoye :iony - у procz ty umarl?" (М. ГруІІІснсюІІі, ІсторіІі украЇІІ
сІ.кuІі .Іітсратури Кн ів- ЛІ. ві в 1923, t. І str. 1171. Podobnie te:i Seb. Кlono
wicz w swojej "Roksolanji" cytuje dlu:iszy lament ludowy w dowolnym przekladzie na j«;zyk lacinslci.
Jan В І а h о s І о v w ·swej gramatyce czeskiej, ukonczonej 1Б71 roku, (Hradil
Jirasek "Jana Blahoslova Grammatika Ceska, Wien 1857) zapisuje w oryginale
ukrainskц piesn ,Дунаю. ;~унаю, чо~tу с~tутсІІ течеш"; wzmianki о ukr. piesniach znajdujemy tei u Bop\an:1, Lasoty і w rozmaitych polskich irodlach.
{Samuel Zborowski sp«;dzil osta tniц noc przed straceniem ·tei sluchajцc piesni
ukrainskich). Dumy ukrainne wchodzily nawet do poetyk, jak poёsis naturalis.
W polskich irodlach mamy tei piesn о kozaku Plachcie z 1625 і о Bajdzie
(Dymitr Wisniowiecki (15б4) u Stanislawa Temberskiego.
Ludowa piesn ukrainska wyryta swe niezatarte рі«;tпо па muzyce cer·
(tawrskyj napiw, kijowski spiew) і z Ukraiпy w«;drowala na polnoc,
do Moskwy, poiniej do Petersburga. Car Fedor Aleksiejewicz ЬуІ wielkim milosпikiem tej:ie і ро cerkwiach і klasztorach ,.па ukrainski sposob" spiewac
kazal, chociai wyzsze duchowienstwo sprzeciwialo si«; tej , ,nowostce", nazy·
wajцc jц "lacinskiem і rzymskiem basпoslawjem (baje) і partesпemi wrzaskami".
Mimo to ukrainskich spiew~kow і muzykow powolujц jui w XVII stuleciu do carskiej і patrjarszej kapeli w Moskwie, najwi«;k!;i kompozytorowie
ruscy XVIII. stulecia, Bortnianskyj, Berezowskyj, Wedel ЬуІі Ukraincami. Hr.
О. Rozumowskyj, mці carycy E,l:ibiety Piotrownej, а brat ostatniego hetmana
przybyt do Moskwy tei jako spiewak. Tak samo filozof Sawycz-Skoworoda.
Dr. Mollers, nadworny lekarz Stanislawa Augusta, podrO:iujl\c ро Ukra·
inie (wnet ро zburzeniu Siczy), zapisuje piesn о koszowym Holowatym.
kiewпej
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dakowski, (Adam Czarnocki), Waclaw z Oleska, Lipinski, Zegota Pauli, Turowski; w Czechach: Czelakowski, Langner, Kamarit, Szafarzik, Suszil, Erben; u Chorwatбw: Kosmelicz, Stanko
Wraz; u Serbбw: Stefan Wuk-Karadzicz, jukicz, Hercogowacz;
u Czarnogбrcбw: Czu~ra Czajkowicz; u Bulgarбw: Bogojew,
Wenelin, lwanowicz, Katranow, Werkowicz, Milodanowcy; u l:.uzyczan: Haupt і Smoler; w Rosji: Kirsza Danilow, Sacharow,
Kyrjewscy, Rybnikow, Jakuszkin, Kochanowska, Bezsonow.
Pionierami nadzwyczaj bogatej literatury ludowej bialoruskiej S(\ Polacy, dopбki we Wilnie nie powstala pierwsza
miejscowa etnograficzna Komisja. (Wszystko to do roku mniejwitecej 1865).
Niektбre piesni ukrainskie wchodzё:t do zbiorбw rosyjskich
etnografбw Trutowskiego (1776), Nowikowa (1780), Lwowa
( 1790) Tracza 1) ( 1790, nowe wydanie 1815), а pierwsza etnograficzna praca to Hr. Kalyno\vskiego: "Opis ukrainskich ludowych
swadebnych obrztedбw (swaty) 1).
Pjonierem ukraiiiskiej etnografji smialo nazwac mozemy
Polaka: Z о r j а nа, D о І te g te С h о d а k о w s k і е g о (Adam
Czarnocki, 1784-1825) 5), ktбry саІе swe zycie poswitecil zbieraniu ukraiiskich piesni ludowych (zebral1254 numerбw І). Czynil
to w przedswiadczeniu, iz spelnia wielkC\ misjte kulturalnё\, pra1
we Wiedniu (rodzina
) Znal je Beethoven z bibljoteki H.ozumowskiego
ostatniego ukr. hetmзna). Stl\d ukrainskie motywy w jego utworach. Wedlug
Zakrzewskiego (Ста~"'осв·r·.т~h"ііІ GаюурІt~та) Moskwa 1860, t. І. str. 5,
"wielu kompozytorow, ktorych imiona tak jasno plonl\ ga muzykalnym widnokrt;fU, np. Ober, Rossani, Rode, \Veber, Hajden, Cherubini і inni, cz~sto brali
z ukrainskich melodji motywy dla swoich stawnych kompozycji"·
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\V roku lь05 w "Nowym Pami~tniku \Varszawskim" pojawin
sit; artykul р. t.: "Swactwa, wesel а і urodziny ludu ruskiego Па
Rusi Czerwonej", а ISH) r. ksil\i~ Certelew wydaje "Ошн1, соі•раніІі ста
рІІШІІ·ІХ"h ~tа.юрuссіІісІ\ІІХ1, п1·.сн~.:іІ'', od ktorego rozpoczynano dawniej ukrainskц etnografjt;.
3 ) Prac~ о poprzednikach Choda'<:owskiego,
autora manifestu .,о slo·
wiansz~zyinie przed-chrzescijanskiej" (1818), napisal W. Dropiowski (Sprawozd~
Dyrekc. gimn ~ w Rzeszowie 190J). Nad etnografjц bialoruskц do roku ··186±
pracowali prawie wylцcznie Polacy: Czeczot, Zienkiewicz, К irkor і inni
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cowal z zaparciem sit; szczerego entuzjasty і bez sladu iakie·
gokolwiek snobizmu. Przesladowany przez rz~d, niezrozumiany
przez swoje sfery towarzyskie, przebrany za wiesniaka "szedl
w lud"' przypatrywal sit; jego zyciu, przystuchiwal sit; piesni
і notowal skrzt;tnie wszystko, со tylko wedlug jego zdania godnem bylo utrwalenia. Wedlug jego slow wlasnych jest jeszcze
szczc;scie na ziemi - zyc poetycznem zyciem ludu, gdyz tam
jeszcze zyje cnota, tam jeszcze istnieje poezja. "Bez serca jest
ten, kto nie kocha ludu саІ~ potc;g~ braterskiej milosci".
Niestety rezultat jego tak ofiarnej pracy nie doczekal si~
jeszcze nalezytego wydania. Czt;sciowo korzystali ze zbiorow
Chodakowskiego ukrainscy etnografowie, od Maksymowycza !)
poczynaj~c.

Minc;lo wlasnie lat sto od ukazania sit; ksi~zki Maksymowycza р. t. "Ukrainskie piesni", ze wstc;:pem, w ktorym on (wedlug
zdania jednego znawcy tego przedmiotu) gruntownie wylozyl
istotc;: і formt; ludowej piesni.
ВуІ to pierwszy ро Chodakowskim etnograf, ktory wedlug
zdania jefremowa, jako podwalinc;: swoich etnograficinych і literackich prac polozyl ukrainskie przekonania, milosc do narodu
і ch~c sluzenia mu swoj~ naukow~ prac~. W nastc;:pnych latach
(az do 1849) wydal Maksymowycz trzy dalsze tomy, ktore mialy
ogromny wplyw па rozwoj nietylko wspolczesnej ukrainskiej literatury, ale tez na Puszkina і Gogola 2 ).
Mic;:dzy rokiem 1833 і 1838 wydaje І. Sreznewskij
6 ksi'\g "Zaporozskich staro:iytnosci" (:Запорож(;кая Старина)_,
zbior ludowych poezyj, pnedewszystkiem historycznych (dumJ,
k ~у m о w і с :z kup:l zbior mat. etn. Chodakowskiego.
Puszkin przyznawal ~і~ іе korzystal z piesni Maksymowycza,
("а н ос!ІІl'ШО Н<tІІІІІ ІІ1;с:нІІ "), а Gogol prosil matk~ w listach od 30 kwietnia
1829 poc:zynaj~c о przysylanie ukrainskich piesni. gdyi dusi si~ w ci~iki•j
petersburskiej atmosferze Gogol bral czynny udziat w wydan;u piesni
Maksymowycza, zaznajom:t z niemi ! uszkin<t, napisal rozprawkc; о nich,
а w utworach swoich dal dowod niepowszedrJiej znajomosci etnografji ukra·,
inskiej. Puszkin ЬуІ zacl1wycony ukr. opowiadaniami Gogola. "Г~іІ•Іа-:1. 11рочс.1
1
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nie wyl(\czaj(\c nawet falsyfikatбw. W "Pogl(\dzie na zabytki
ukrainskiej ludowej literatury" zachwyca si~ ніС\ і broni odr~b
nosci ukrainskiego j~zyka. jednak otrzymawszy katedr~ w uniwersytecie petersburskim przestaje si~ zajmowac prac'\ na polu
ukrainskiej etnografji.
Wiernym tej pracy pozvstal В о d і а n s k у j , ktбry w swych
"Czytaniach(( (" Чтенія ::\Іосковскаго оі>щества rrcтopirr(( - 100
tomбw), umiescil bardzo wiele materjalбw etnograficznych 1).
Rбwnoczesnie Ро1асу dalej prowadz'\ dzieto Chodakowskiego.
W roku 1833 ukazuj'\ si~: "Piesni Po1skie і Ruskie 2) ludu
galicyjskiego z muzyk(\, instrumentowan'\ przez Karola Lipinskiego. Zebral і wydal W ас t а w z О 1 е s k а, Lwбw 1833, str.

XLIV, 516 3).
Praca ta grzeszy nie dosc dobrze dostosowan'\ pisowпi~
lacinsk(\ do j~zyka ukrainskiego, natomiast wielk'\ jej zalet~
tworZ'\ teksty muzyczne w opracowaniu L ір і n s k і е g о.
W szesc lat pбzniej ukazuj'\ si~ dwa tomy "Piesni ludu
Ruskiego w Galicji", zebral і е g о t а Ра u 1і (Lwбw 1839-1849)
w 'ktбrych umieszczono 659 piesni, а sporo · przedrukowano
w "Отечественю>Іх·r. заПІІСК<lХl." (1840 r.) z objasnieniami
Jeleckiego ").
,
Poezj'\ ludow'\ interesuj'\ si~ К u І і s z, Ко s t о m а r о w,
А n t о nо w ус z, D r а h о m а nо w, systematyzuj'\ і badaj'\ zebrany materjal, usuwaj'\ falsyfikaty і toruj'\ drogi krytycznym
kierunkom w dziedzinie etnogrnfji.
Prawie wszyscy роесі і literaci, nie wyl'\czaj'\c Szewczenki
і Markowyczowej 5) S'\ rбwnoczesnie zbieraczami, t. z. materjalбw ustnych.
1)

Sam Bodianskyj zebral okolo 8.000 ukrainskich piesni.
Ostatnich wi«;cej.
8)
W ас І а w z О І е s k а, Z а І е s k і, poiniejszy namiestnik Galicji.
•) О drobniejszych wydaniach piesni ludowych ukrainskich jak n. р
w ,,Рі е І g r z у m і е L w о w s k і m" z 1823 r. nie wspominam z powodu
braku miejsca.
5
J Prawie przez саІе іусіе zbierala slownik j«;zyka ludowego, ktorego
dotychczas nie wydano. Wydano natomiast piesni z nutami, ktore zehrala 1.>n<t
і jej mці, etnograf О р а n а s М а r k о w у с z.
2

)
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Z wi~kszych prac zaslugujё\ na uwag~: 1) Мі k о l а і а
Z а k r е w s k і е g о "Staroswiecki Bandurzysta" ("Старосв1~тскііі
Банд.урtІста", Moskwa 1860, tomбw 2, stron 764), w ktбrym
umieszczono wybrane "maloruskie і galicyjskie piesni і dumy",
oraz "maloruskie przyslowia, zagadki і galicyjskie przypowiesci"
z dodaniem 32 numerбw p:esni z muzykё\ 1), Мі k о l aj а Ма rk і е w у с z а: "Obyczaje, wierzenia, kuchnia і napoje Ukraincбw"

("ОбІ,Ічаи,

Kijбw

1860 1), wielki

повtрін,

кухнн

і наПІІТКІІ

молороссіян·ь"),

і

naukowo opracowany zbiбr ukrainskich
przypowiesci, przyslowia і t. р. М. N о m у s а, (Simonowa) Petersburg 1864 1), wielki- zbiбr ludowych piesni galicyjskiej і w~
gierskiej Rusi Н о І о w ас k і ·е g о. Ale najwi~kszё\ z tych prac
jest wydanie р. t.: .,Р r асе etnograficzno-statystycznej ekspedycji" _(Тру.1ЬІ зтноrраФнческо - статистическоіі зкспе.:нщіи
1872-1878) w 7 duzych tomach і w 2 dodatkowych (ЗапІІски
JОго-:~шшдного отд1;ла). Lwiё\ cz~sc tej pracy przeprowadzil
Р. С z u Ь у n s k у j , о ktбrym Pypin wyrazil si~, iz dokonal
on jednego z najwi~kszych przedsi~wzi~c na polu etnografji.
"Przed takё\ olbrzymiё\ рrасё\ - pisal akad. Wiesiolowskij (Ве
селовскііІ) odkrywajё\Cё\ przed naukё\ mas~ nowych danych,
r~ce krytyka powinnyby opuscic si~ wstydliwie".
Ale nawet tё\ monumentaln<\ рrасё\ nie zadowolono si~.
Przedluzaiё\ jё\ К і s t і а k о w s k у j , Мус h а 1с z u k, R u s о w ,
Rudczenko, Wowk (Volkov), Lewczenko і inni, wreszcie
znakomity ukrainski muzyk, М і k о І а і L у s е n k о (Kijбw), bada
piesni ludowe pod wzgl~dem muzycznym і wydaje wielkie ich
zbiory z akompanjamentem fortepjanowym 1).
Grupa tych kijowskich etnografбw (okolo 1870 roku) wprowadza · do swoich prac metod~ historyczno - porбwnawczC\,
а Drahomanow (1841-1895) і Potebnia (1835-1891)
osiё\gajё\ wyniki wprost nadzwyczajne, pierwszy jako znakomity
1
)
ВуІ on nie tylko wysoce cenionym kompozytorem najrozmaitszych
utwomw muzycznych, mi~dzy ktoremi znajduje si~ tei kilka oper (5 а f oj
Nokturn, Ostatnia noc, Taras Bulba, Wigilja Boiego
N а r о d z е n і а, Тор і е І і с а itd.), аІе tei znakomitym teoretykieni ukrainskiej muzyki. Urodzil si~ 18'2 r., umarl 1912, jako dyrektor szkoly muzyczпe,
w Kijowie.
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analityk, drugi jako bystry syntetyk, syntetyczno- filozoficzny
umyst, zarбwno w dziedzinie j«czyka jako tez і Iiteratury.
Srogi ukaz carski z roku 1876 na jakis czas wstrzymuje
t«c practe na poiu .etnografji, аІе z zalozeniem "Kijowskiej Staryny" 1) poczyna site ona na nowo. Prбcz niektбrych dawnych
imion widzimy teraz саІу szereg nowych (W а s у І е n k о, Но vІ е n k о, J е f е m е n k о w а, R у І sk у j, S u m со w), z pomitedzy
ktбrych mrбwczct pilnoscict odznacza site В о r у s Н r і n с z е n k о 2).
N а u k о w е t о w а r z у s t w о і m і е n і а S z е w с z е n k і , (zalozone ~. 187 3 we Lwowie) zwraca rбwniez szczegбinct uwag«c na
badania etnograficzne. Wydaje 38 tomбw "Etnograficznego
Zbiornika", 14 tomбw "Materjalбw do ukr. ruskiej etnoiogji"
і 137 tomбw "iapiskбw".
W tych pracach bierze udzial саІу szereg zbieraczy і badaczy: Franko, Wowk (Voikov), Szuchewycz, Hnatiuk,
Fiiaret Kolessa,
Kuzieia, Rozdoiskyj і inni. Tutaj
ukazujct site "Ар о k r у t у і І е g е n d у z ukr. rtekopisбw" w opracowaniu І. Fr а n k і (4 tomy, 1721 stronic), w jego tez opracowaniu przyslowia (4 ksictzki, 1041 str.), F. Kolessy piesni
z meiodjami, jego studja nad rytmikct Iudowych poezyj, Нn at і u k а Iegendy, studja nad demonologj(\, S z u с h е w ус z а "Н uc u І s z с z у z nа" itd. 3).
Wiele tez materjalбw z zakresu ukrainskiej etnografji wydrukowano w publikacjach "Akademji Umiej«ctnosci" (Kr~kбw),
а takze w czasopismach polskich "Lud" (Lwбw) і "Wisla"
(W arszawa). Z osobnych poiskich prac wyszczegбlnic nalezy
О s k а r а Ко 1Ь е r g а czterotomowe "Ро k u сі е" (Krakбw

z.

1882-1884).
jezeli wezmiemy w uwag«c jeszcze publikacje rosyjskie, to
otrzymamy ogromny materjal do poznania ukrainskiego ludu
jego twбrczosci slownej. Materjal ten wcictz jeszcze rosnie
1) .. ю~вскщІ l'тарннаа (,.Kijowskie staroiytnosci") miesit;cznik, kt6ry od
roku 1882 wychodzit w Кijowie w j~zyku rosyjskim, ale poswi«;cony ЬуІ kulturze ukrainskiej і liczne materjaly drukowal takie ро ukrainsku.
'2) "/ redagowal n~jwi«;kszy slownik ukrainskiego j~zyka і wydal 3 tomy
etnograficznych materjatow oraz caty szeresr prac z dziedziny etnografji, historji
і j~zykoznawstwa.
3)

Ukazala

si~

tei w przekladzie polskim.
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і

wzbogaca si~ і moze wlasnie dlatego badacze wstrzymuj'\ si~
w swoich pracach od stanowczych twierdzen і wnioskбw.
Wsz~dzie spotykamy si~ z zastrzezeniami, ze slowami "о іІе'',
"jezeli" itd. Tylk.o pewn'\ cz~sc tego materjatu rozpatrzono
і wprowadzono do nauki szkolnej, jako literaturcc ludow(\.
(W szkolach ukrainskich pod zaborem austrjackim ЬуІ to
osobny przedmiot, ktбrego uczono na podstawie podr~cznika
А. В а r w і ns k і е g о).
W historjach literatury post~powano rozmaicie. Albo twбr
czosc ludow'\ traktowano przygodnie, jakgdyby ona z twбrczo
sci(\ warstw OSWЇeconych nie pozostawaJa W organicznym ZWi(\zku,
albo poswi~cano jej jeden rozdzial, (zwykle na pocz(\tku ksi&\iki,
niekiedy na przelomie XVIII. і ХІХ. stulecia)t і w ten sposбb
z ni&\ si~ zalatwiano. W kazdym razie literatura ludowa ЬуІа
pokrzywdzon'\, gdyz na Ukrainie odgrywala ona і odgrywa rolcc
inn'\ niz np. w. Niemczech lub w Anglji, totez і traktowanie jej
winno Ьус inne.
Odmiennie traktuje dzieje literatury. ukrainskiej М. Н r us z е w s k у j 1). Twбrczosc ludow&\ stawia on na jednej plaszczy:inie z dzielami pisanemi і d'\ZY do syntetycznego ujtecia literackiej
produkcji calego narodu.
Prace na polu ukrainskiej etnografji, а szczegбlnie bardzo
energicznie prowadzone zbiory і badania etnograficzne przekonuj&\ nas, ze w piesniach, kazkach, obrz~dach і wierzeniach ludowych mamy zabytki dawnego swiatopogl'\dU і SZCZ'\tki tworCZOSCi poetyckiej, si~gaj(\ce okresu rodowo • plemiennego, niejednokrotnie о wybitnym charakterze motorycznym. W chorowodach hahulczanycli :?), w ktбrych tak siln'\ rol~ odgrywa nietylko rytmika slowa, ale і ciala, nie trudno dopatrzec si~ refleksбw owych czasбw, kiedy rytm mial magiczno-sakralne znaczenie, kiedy wierzono, ze w!asnie przy jego ротосу mozna
wzmacniac sil~ wlasn&\ (kollektyzm), а zmniejszac, lub nawet ni:..
weczyc moce wrogie.
1
) "Істuрін українсІ.кої :tітсратурІІ", 1Q2З,
КІІїн-JІІ,вів (cz~sc pierwsza
tomach).
2
)
Hahulki, chorowodowe piesni і zabawy mlodzie:iy :ienskiej w cz:a·
sie swiцt wielkanocnych kolo cerkwi.
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Zabawy mlodziezy і dzieci, ktбre niejednokrotnie S'\ pozostalosciami starozytnych obrz~dбw sakralnych, swiadcz'! о wierze
w moc ruchu і w pot~g~ slowa, przy ротосу ktбrego starano
si~ wplywac na wegetacj~, usilowano pobudzic lono ziemi do
bujniejszej krescencji. Slowem, duchem і pot~g" woli walczy do
dzisiejszego dnia "hradobur" gбrski z piorunami, • chmurami
і gradem.
Przy ротосу niezrozumialych formul slownych oraz niesamowitej gestykulacji wykonuj" swoje czynnosci wied:Zmy і ludowi
czarodzieje. Spiew і pl'!s, to ostatnie srodki, przy ротосу ktб
rych Ht1culi usiluj" umarlego odwolac z drugiego swiata.
(L u Ь о k). Spiew і pl'\s towarzysz" calemu obrz~dowi weselnemu, najbogatszemu ze wszystkich obrz~dбw na Ukrainie.
Wesele trwa przez caly tydzien і robi wrazenie wieloaktowego
muzyczno-tanecznego dramatu, ktбry przenosi nas w gl~bok'\
przeszlosc, pelen jest archaicznych motywбw, pelen pierwiastkбw
rбznorodnych, akcji, ruchu, konfliktбw moralnych і obyczajowych.
W weselnych piesniach і zwyczajach widoczne s" warstwy rozmaitych faz budownictwa spolecznego і ewolttcji swiatopoglctdu,
а jako final:
Raduj si~ ziemio, raduj sic;c ziemio, sam Вбg na niebo idzie,
Raduj sic;c, matko, raduj si~, matko, to syn niewiachnc;c wiedzie 1 ).
Swic;cta Bozego Narodzenia, Zmartwychwstania Panskiego.
sw. Jana (Kupalo) і Zielone Swi"tki, wogбle саІе ludowe kaiendarjum wprowadza nas w ruiny przedchrzescijanskiego chramu, ze szcz'\tkami 'Ьбstw poganskich, ktбrych dutychczas odrestaurowac nie zdolano. Przypuszczac mozna, ze mitologja
hellensko·lacinska ЬуІа tylko jedn'\ z faz wplywбw obcych w tworzeniu sicc wiary wlasnej, ktбr'\ chrystjanizm powstrzymal w rozwoju, ale w osnowach zniszczyc nie zdolal. W tem ustawicznem
"godzi sic;c" і "nie godzi", ktбre tak cz~sto wsrбd ludu slyszymy, slusznie uwazac mozemy ostatnie odglosy poganskiego
1

)

\Vyjцtek

Mowiles
А teraz
Mowiles
А teraz

z liryki weselnej:
ty mi, klooowy listku, іі opadac nie bt;clziesz.
padasz, ziemit; pokrywiisz, tt;sknott; siejesz wsz~dzie.
ty mi, moi ojcze rodny, іе mi~ nie puscisz z domu,
w drog~ puszczasz oiebogt; na dolt; niewiadom~.
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swiatopogl~du,

pochodz~ce niejednokrotnie jeszcze z okresu
rodowo-plemiennego. W cyklu Bozego Narodzenia, w "k о І а dk ас h" і "s z с z е d r і w k ас h" pelno sladбw pбzniejszej, rodowopatrjarchalnej, а wreszcie W()jskowo-rycerskiej formacji, kiedy to
dzielnosc osobista 1 sila fizyczna, odwaga і wiara w siebie wyzwalaly jednostk€C z wszechwladzy prymitywnego kollektywizmu.
Do. slowa przychodzi druiyna, owi "chlopci molodci", ktбrzy
na srebrnych czбlnach puszczaj~ si€C ро falach Dunaju w dalekie
kraje, gdzie рІас~ zlotem і - pi€Cknemi dziewojami. Z tych to
samoczynnych grup molodzieckich wytworzy si€C pбzniejsza druiyna ksi~i€Cca ze swoimi bohaterami, okres, ktбrego monumentalnym wyrazem s~ "В у l і nу" 1) kijowskie. Z rozszerzeniem si€C
1
) ,.Bylina", piesn о tem, со ЬуІо. (Czy jednak termin ten nie stoi
w zwiцzku ze slowem "І>ьшt", potentat (ІJ.~"(~V.~vє;), pojawiajцcem sic; w kodeksie Supraфkim і w "Siowie о pulku lgora ?". W takim razie ЬуІуЬу to
piesni о bohaterach).
Sц trzy teorje pochodzenia "Bylin" : mitologiczna, historyczna і wc;drowna (teorja wplywow і poiyczonych tematow).
Mitologowie twierdzц, іі оа Rusi ЬуІ epos mityczny, z ktorego stopniowo rozwinc;la sic; Bylina, czyli, іе pierwotnie Ь}Іу mity о bostwach, ktore
nastc;pnie zastцpiono ludimi-bohaterami. Np pierwotnie ЬуІ Perun, poiniej
przeksztatcil sic; оо na Eljasza- proroka (І.1ія), z ktorego wreszcie powstal
jedeo z bohaterow .,Bylin" - Ilja Muromec. Pierwotnie ЬуІо slonce (1\:расное
Со:ншшко), а z czasem tem ~loncem stal sic; W'lodzimierz Wielki.
Historyczna szkola wyprowadza .,ВуІіоу" z liryczno-epicznej piesni historycznej. Piesni historyczne z biegiem czasu bladly w pami~ci narodu, wypadki
і ludzie szli w zapomnienie, zanikal pierwiastek liryczny, (oddiwic;k tych wy·
padkow w uczuciu) і z biegiem czasu formowala sic; poetyczna epiczna
piesn - bylina.
Teorja poiyczek і wplywow powoluje si~ na to, іе Rus stykala sic;
z innemi narodami і podobnie jak jc;zyk zbogaca sic; nowemi pniami, tak
zbogacala sic; tworczosc ludowa tematami, poiyczonymi od bliiszych і dalszych
sцsiadow, zwlaszcza od narodow tureckich (тюркські п.1сJ.Існа).
Wedlug ich zdania na "Bylinach'" widoczne sц tei wplywy: bizantyПski,
hebrajski, germanski, starofrancuski, poludniowo-slowianski, kaukaski і finski.
Wszystkie te teorje maj, swoje plusy і minusy, а1е ktora z nich ma
tych plusow najwic;cej, а minusow najmniej, dotychczas nie rozstrzygnic;to.
Czasami wyglцda tak, jak gdyby oryginalna piesn historyczna, w miar~ tego,
jak tradycja faktow і osob sІаЬІа, ulegala z jednej strony komulacji tematow
і typizacji (typy zamiast indywidualnosci), а z drugiej poddawala si~ wplywom
tworczosci obcej, to znowu mamy wraienie, іе w niektorych .,Bylinacb" proces
odbywal sic; orogц odwrotnц, t j. tematy оЬсе przeksztalcano na swojskц
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kultury chrzescijanskiej і z wplywami zachodniego feudalizmu
powstaj(\, wcale silnie jeszcze z piesni&\ ludowct zwi~zane, poematy rycerskie, ktбrych pomnikiem jest "Siowo о pulku lgora".
Napady mongolskie wzmacniajct w twбrczosci ludowej pierwiastek elegijny, tak dobrze znany nam z trenбw (holosin) pogrzebowych. Powstajct "D u m у u k r а і n s k і е". Kazdy okres dziejбw
narodu і jego ewolucji spoleczno- politycznej znajdowal echo
w piesni ludu, zacieral niejeden motyw dawniejszy, retuszowal
jej tematykc:, ale w kazdym razie "piesn uszla саІо". Tworzy
ona ksic:gc: bytu narodowego, z ktбrej niejedno wyczytac mozna,
czego w kronikach pisanych nie znajdziemy.
Badanie tych zabytkбw slownych jest zwictzane scisle ze
studjami muzycznemi nad dawnym d і а t оn і z m е m і pбzniej
szym с h r о m а t у z m е m • nad starym recitatywnym і nowszym
muzycznym rytmem, towarzyszctcym rymowanej strofie. Bez tych
studjбw chronologjc: trudno ustalic. Wielk'\ zaslugc: pod tym
wzglc:dem ma w literaturze ukrainskiej Dr. F. Kolessa ("Uwars t w о w і е n і е і с h а r а k t .е r у s t у с z n е р r z у m і о t у u k r ainskich melodyj", "0 genezie ukrainskich dum" itd.).
Wedlug jego zdania najdawniejsze S(\ melodje ukr. obrzc:dowych
piesni, na со wskazuje ich ambitus oraz grupowanie tonбw
kwartami і kwintami, chociaz kwartowy і kwintowy ambitus nie
zawsze jest cechct starozytnosci. Melodje weselnych і dozynkowych piesni najcz~sciej utrzymujct sic: w durowej і molowej
kwarcie, chociaz trafiajC\ sic: tez і inne formy kwarty, n. р. dorycka. Hahulkowe і wiosniankowe melodje wykazujct przewaznie
ambitus kwarty, lub kwinty, melodje kolc:d rzadko wychodzct
poza obrc:b seksty.
modlt;. W kaidym razie fundament Bylin (cykl kijowski) powstal па Ukrainie,
(Kijow, Perejaslaw, Czemih6w), st<\d powt;drowat оа polnoc do gubernji Olonieckiej, Archangielskiej і na Sybir. Tam zrusyfikowal sit;, zbogacil nowotwo·
rami і przetrwat do ХVШ. stuiecia, kiedy je zaczt;to zapisywac z ust bylinarzy.
tKrjukowa umiala ich 12.000 wierszy оа pamit;c). Zyj~ tam "Byliny" dotychczas, аІе bledn<\ і zanikaj<\; ·coraz wi~cej w nich elementu rolniczego, а coraz
mniej wojenno - bohaterskiego. Dziel<\ je na Kijowskie, Nowogrodzkie і t. z.
starsze. W nowszych czasach zbieraniem ich zajmywali sit; : Markow, Grigorjew
і Onczaki)w. W Olonieckiej gubernji zapisano ich okolo 300 z 40 tematami.
W niektorych widoczne SC\ reminiscencje glt;bokiej st;roiytnosci аі do ІХ. w•
ро Chr.

j(j

Z badan nad piesni(\ JudOW(\ . WПОSЇС mozemy, ze JЄJ pІer
form(\ ЬуІ rytm recytatywny і budowa cyklopiczna wiersza, jak'\ widzimy w "Siowie о pulku lgora" і w "Dumach".
АІе і strofa wystt:puje tez stosunkowo bardzo dawno і nie mozna
jej pojawienia sit: przypisywac pбznym wplywom niemieckim, jak
to czynil Ре r е t с. Raczej naiezy przyj(\c teorjt: Hruszewskiego,
iz wytworzyla si~ ona w czasach pierwszego zetknit:cia Ukraincбw ze swiatem hellensko-romanskim. lnne anaiogje form piesni
slowianskich z grecko-rzymskiemi і germanskiemi S'\ nastt:pstwem
spokrewnienia Iub poiyczek tak dawnych, iz trudno je odrбznic
od tego pierwotnego spokrewnienia. (Р ot е Ь n і а). Ukrainska.
piesn Iudowd stworzyla rytm, strof~, aliteracje, asonanse, porбwnania, epitety; dala takie bogactwo tqnбw і akordбw, tak
szerok'\ skai~ odczucia, ze poeta-artysta mбgl z tych · skarbбw
czerpac peln'\ garsci'\ і czerpie tez do dzisiaj.
F r. В о d е n s t а d t powiedzial о niej, ze "w zadnej ziemi
drzewo Iudowej poezji nie dalo tak wspanialych plodбw і nigdzie
duch narodu nie odbil si~ w niem tak zywo і jasno, jak na
Ukrainie 1' . (Die poetiscne Ukraine, etc., Stuttgart 1845). Podobnie
zachwycal si~ Та І w j (Handbuch einer Geschichte der siavischen
Sprache und Literatur etc., Leipzig 1852), oraz L u k s z і с z
(Siavische Blatter, І. 6), ktб. у nazwal j'\ najbogatsz(\ w Europie.
Czerpali z niej motywy і impuisy do swych arcydziel Р u sz k і n,
G о go І, S І о w ас k і, Za І е s k і, mniejszych nie wspominaj(\c.
Diaczegoz tedy ukrainska literatura warstw oswieconych tak
dlugo stronila od niej? Dlaczego dopiero z koncem XVIII. stuIecia wzi~la od niej j~zyk, form~ poetyczn(\ і jej ducha?
Na to pytanie znajdzie czyteinik odpowiedz w daiszych
rozdzialach niniejszej ksi(\iki.
WOtП(\

*

*

*

Wedlug Drahomanowa ukrainska Iudowa piesn wykazuje
znacznct oryginainosc (zaiedwie ЗО pozyczonych tematбw). Trudno
znaiezc utwбr, ktбryby nie byl znany na calem etnograficznem
terytorjum (rozцmie si~ w odmianach, warjantach). То tez piesn
fest jednym ze stodkбw spajajctcych Iud w jednct calosc -

w narбd.
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Dla studjum waznч jest nietylko znajomosc р1еsш bialoi wielko-ruskich, ale w znaczniejszej jeszcze mierze zachodnich
slowian: Polakow, C?echow і Slowakow. Paralele bulgarskie,
rumui1skie і nowo-greckie dajч poj~cie о elementach, ktore wplyn~ly do ludowej ukrainskiej tworczosci z czarnomorza і z krajow
naddunajskich w okresie rozsiedlenia.
О wiele mniejszч oryginalnosc wykazuje р r о z а 1u d о w а.
(Sakralny pierwiastek oraz rytmiczna budowa р і е s n і о Ь r z ~
d о w е j zabezpieczaly je przed obcemi wplywami ; mniej odporn(\ byla р і е s n h і s t о r ус z n а 1), а р r о z а okazala si~
prawie bezbronnч).
W prozie najwi~kszy dzial zajmuj'\ В а j k і. Franko dzieli
je na: kazki, legendy, nowele, facecje, opowiesci mityczne, opowiesci historyczne (sagi), bajki z zycia zwierzctt і bajki moralizujцco-dydaktyczne

:!).

Glowne ich motywy to: kosmiczne sily, nadprzyrodzone
czarodziejskie zwierz~ta, przemiany (dobrowolne і z musu),
niesamowite przedmioty, nienormalne stosunki rodzinne, а wreszcie
srogi krol, okrutny pan і rozbojnicy.
W arjacje і kombinacje tych motywow stwarzajct znacznц
ilosc bajkowych tematбw. Motywow oryginalnych wyst~puj.e
malo. (Analogiczne motywy kosmiczne znajdziemy_ prawie wsz~
dzie, nawet u lndjan amerykanskich).
pot~gi,

ВаЬа- Jaga w calej slowianszczyznie czuje si~, jak u siebie
w dom u. smok, z ktorym walczyt т ezeusz, а pozniej swi~(;i:
Jerzy, Dymitr і Teodor mial swego krewnego w raju, а jednego
z potomkow pod Wawelem, jednooki Judojad, to nasz dobry
znajomy z Odyssei, bohaterskie prace "Siedmiolatka" zywo
przypominaj'\ nam Herkulesa, Wernyhora, Wernywola і Wyrwidцb
tez specjalnej rekomendacji nie potrzebujct. Metamorfozy znamy
Wyj~ttek stanowict t. z. "Byliny".
W. Hnatiuk zebrat bajek :327. (Etnograficzny Zbiornik tow. im. Szewczenki. Tom XXXVII. і XXXVII).
Star'їzy Zbior Rudczenki
Ю:t-:норус-=1\і~І С!\а;н.їІ, Kijow 1869 і 1~73'
2 tomy.
W .. Trudach" Czubynskiego zebrano bajek Зt..О.
Procz tego Rozdolskiego: І'а:ІІІІ!І.І\І н:Іr(нні ка:~І\'1, Lwow 1899 і Га
.1ІІщ.кі на ро:-\ ні Іюве.Іі. Lwow 1!ЮО. (Wydania tow. im. Szewczenki).
1

2

)

)

z Apollodora і Owidego, oraz z ballad we wszystkich literaturach, trochCi tylko cierpliwosci, а odnajdziemy tez Edypa і Prometeusza - tak bogat}r jest zaczarowany swiat basni ludowej.
G r і m m о w і е · zrбdel jej szukali na wschodzie. W рбІ stulecia pбzniej zwrбcono siCi do nieznanej nam blizej mitologji indoeuropejskiej і wszelkie tematy bajkowe wyprowadzano z systematu solarnego.
Doprowadziwszy tego rodzaju rodowody ad absurdum,
wrбcono do lndyj, przyczem szczegбln(\ zaslugCi w krzewieniu
siCi bajki priypisywano buddystom.
(W Rosji zwolennikiem tego kierunku byl S t а s о w, na
Ukrainie D r а h о m а n о w і F r а n k о'.
Tej teorji przeciwstawil В е d і е r (Les fablieux, 1893) swoj'\
hipoteZCi poligenizmu, t. j. mozliWOSC powstawania podobnych
motywбw w rozmaitych krajach і w rozmaitych okresach czasu
niezaleznie od siebie. (Narody przechodzily podobne etapy rozwoju, st'\d podobienstwo ich bajek).
Pytanie pozostalo nierozstrzygnit;te. Nawet przyjmuj'\c poligenizm Bedier-a, lekcewazyc pozyczek і wCidrownosci motywбw
bajkowych nie mozna, zwlaszcza jezeli motywy te wystCipuiё\
grupowo, tworz(\C misternie zawiklane tematy. Wplywy і pozyczki
nie obrazaj'\ twбrczosci narodu. W opracowaniu tematu, w nadaniu mu miejscowego charakteru, w odbiciu swojskiego swiatopogl"du, pozostanie dosc miejsca dla ambicji twбrczej. Prometeusz, Mojzesz, Salome, Cezar, F aust itd. S'\ rбwniez tematami
WCidrownemi, со jednak wcale nie uwlacza "Faustowi" Goethego
lub "Salome" Wilde'a, jak apokryficzny element nie zmniejsza
wartosci "Boskiej Komedji" Dantego ..
Nie przeczymy wiCic, ze па rozwбj ukrainskiej bajk.i wplyWfila indyjska Panczatantra, arabska КаШа - wa- dimna, grecki
Ezop, jezeli nie bezposrednio, to przez greckie kolonje і faktorje, а pбzniej przez posrednictwo mongolskie, ze niP. jeden
motyw przywt;drowal do nas w czasach wypraw krzyzowych
і niejedno otrzymalismy od zachodniej Europy za posrednictwem
Polski, ale zupelnie lekcewa:Zyc rodzimego pierwiastku і tutaj
nie mozemy. W jego obronie wystCipywal Daszkiewycz, а М. Hruszewskyj jest rбwniez zdania, iz dokladna analiza ukrainskich
bajek wykryje w nich nюtywy і t~maty oryginalne і stare, moze
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nawet z okresu rodowo-plemiennego. Dzisiaj juz za Hnatiukiem
powiedziec mozna, iz Ь~dц to bajki epiczne, bez dydaktyki і satyry, z rodzimц faunц і florц ').
О innych rodzajach prozy z powodu braku mie isca mбwic
nie b~d«;. Ale і w nich element rodzimy przebija si«; przez warstw~ materjalu w«;drownego. · Zwlaszcza bogaty jest repertuar
przyslowi, ktбrych najwi«;ksze zbiory dali Ма r k о w ус z- N о m у s
і F r а n k о. Sц to cz«;stokroc skrбty, najscislejsze streszczen іа
jakichs dawno zapomnianych kazek, wydarzen lub facecyj, podobnie jak wedlug Potebni, slowo jest rбwniez embrionalnц
formц poezji.
Przyslowia wierszowe ciekawe sц tez ze wzgl~du na rytm,
aliteracj~, asonanse і na wytwбr rymu.
1
ma epos zwierz~cy. Franki "tys Mykieta",
) Pismiennictwo ukrainskie
zbudowany przewainie па swojskich motywach z~ swiata zwierzc;cego, choc
w zasadzie przypomina "Reiпecke Fuchs" Goethego.

---··..,...·----

Dwie literatury, ich wyraz

і

wzajemny stosunek.

Bizantynizm. Wptywy zachodnie. Kij6w kulturaln~ metropolj~
Rusi. Kijowskie pismiennictwo w Moskwie. Og6lne cechy
ukraiiiskiej literatury.
Twierdzenia, jakoby ukraiiiska kultura wogбle, а literatura
w szczegбlnosci, rozwin<:la si~ wylчcznie na podlo:iu bizantyiiskiem, nie nalezy przyjmowac bez zastrzezen.
Sчsiedztwo z Polskч і W ~grami, naplyw elementu skandynawskiego, ozywione stosunki handlowe z Niemcami, Czechami
і Wlochami, szerokie zwiчzki dynastyczne kijowskiego dworu
z zachodnio- europejskiemi domami panujчcemi, wszystko to
otwieralo na osciez drzwi dla wplywбw Zachodu na Ukrain~.
W dziedzinie wiary rбwniez.
juz ksi~zniczka ()lga sle poslбw swych do cesarza Ottona
z prosbц о przyslanie jej misjonarzy rzymskich, і Adalbert,
pбzniejszy arcybiskup magdeburski, wyprawia si~ z misjч do Kijowa, choc:az juz przedtem, Ьо okolo roku 860 bawila tutaj
misja grecka.
W ХІ. st. na Ukrainie obchodzч swi~to przeniesienia relikwji sw. Mikolaja do Baru, ktбrego to swi~ta cerkiew grecka
nie znala, jak nie znala czysca, о ktбrym na Ukrainie wiedzч.
Nie bez powodu tez wyzsze duchowieiistwo na Ukrainie, od
pierwszego metropolity Lwa poczцwszy, prowadzi polemik~
"z wiarч lacinskч" (і to we formie nawet ostrzejszej niz w polemice z zydami) і nie bez powodu zapewne mnich Teodozy
(w ХІІ. stuleciu) biada, iz "саІч ziemi~ ruskч zalala wiara laciiiska".
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Czy pod tym zalewem rozumiec nalezy powstawanie kosciorzymskich w miastach na Ukrainie dla misyj politycznych
і handlowych zachodnio-europejskich, czy tez stosunkowo zbyt
mаІдс odpornosc na wplywy zachodnie, truduo dzisiaj powiedziec.
jednakze jest faktem, ze fanatyzm religijny, importowany z Bizancjum, nie znajdowal zbyt podatnego gruntu na Ukrainie.
Slowianie wog6le, а Ukraincy w szczeg6lnosci w sprawach
wiary byli tolerancyjni 1), а w sprawach nowej nie dosc jeszcze
glteboko zakorzenionej religji, tembardziej.
То tez wplywy zachodnio-europejskie, daremnie przez hierarchjte cerkiewnдc powstrzymywane, szerokдc strugдc wlewaly site
na Ukraincc. Kij6w roil sicc od cudzoziemc6w і niedarmo m6wi
autor "Siowa о pulku lgora": "Tutaj Niemcy і Wenecjanie,
tutaj Grecy і Morawa ріеjдс slawcc Swiatoslawa" 2).
То tez slusznie nowsi historycy literatury ukrainskiej stwierdzajдc istnienie zachodnich wplyw6w.
"W ci(\gu calego swego historycznego zycia Ukraina pozostawala w bliskiej stycznosci z Europte zachodniдc", powiada
Woiniak 3), а na innem miejscu dodaje : "Bardzo wazne, przedewszystkiem w p6iniejszych skutkach ЬуІу zachodnio-europejskie wplywy na Ukraincc" 4).
"Ukraina nigdy nie ЬаІа sicc z ас h о d n і е j k u І t u r у і zachodnie wplywy szerok(\, woln(\ strugдc toczyly sicc ku nam ".
(Pisze prof. Ohijenko): "Wybitniejsi nasi ludzie jeidzili za graniccc dla dopelnienia nauk w tamtejszych uniwersytetach, nic
wiccc dziwnego, ze formy zachodniej kultury і literatury tak latwo
przeszczepialy sicc u nas na Ukrainie 5).
"Zwi(\zki z Zachodem'' - m6w. prof. Hruszewskyj - pozostaly w kolach kijowskich szerokie і silne 6), "zachodnio-slolбw

1

) Der Slave war in Glaubenssachen stets a1.1ssert tolerant. {Briickner,
Geschichte der russischen Litteratur. Leipzig 1905, str. 7).
2)

С:ювu

о

п'Ьлку

Иrоревt.

Ви;tав О.ме.:1ьян

Огоновськиі'і.

У :Іьвові

187R, strona 10.
8

)

:\Іихаі!Jо Возняк.

Історія української .:1ітератури.

Том І. У Львові

1920, str. 14.
•) lbidem, str. 67.
6)

Іван Огієнко, Українська ку.1ьтура. Київ

1918, str. 35.

8 ) :\Іихаі1.1о ГрушевськиІі. Історія у~о:раїнської .1ітератури, частина пер

ша, Київ-Львів

1923, str. 68.
6
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wianskie przeklady ... (na nie wlasnie ostatniemi czasy zwrбcono
uwagti), byly tez dosc liczne" 1).
Та tolerancja w sprawach wiary, wolnosc w dziedzinie
mysli і swoboda w twбrczosci intelektualnej, charakteryzujct
dzieje kultury ukrainskiej wogole, а literatury w szczegбlnosci
і nadaj'\ jej odmienny wyraz w porбwnaniu z produkcjct pбl
nocno-ruskct· Wszelkie nowe prctdy znajdowaly dosttiP nasamprzбd do Kijowa, tutaj rozwijaly siti, zabarwialy lokalnie і stctd
dopiero kroczyly ku pбlnocy.
Tak bylo w architekturze, w plastyce, w muzyce, tak tez
і w literaturze. "Tylko na poludniu, t. j. u dzisiejszych Ukraincбw powstalo to wszystko, со tworzy istotti starej Rusi; Moskwa
ma wylctcznie tti zaslug~, ze przechowala to, со w ХІ-ХІІІ stuleciu zostalo na poludniu stworzone; jej wlasny wklad jest minimalny", pisze prof. А. Briickner 2).
І nie zaprzeczajct tego nawet сі rosyjscy uczeni, ktбrzy
wylctcznie prawdti maj'\ па oku.
"Przybysze (malorosy) zajtili tutaj (w Rosji) najwybitniejsze
і najbardziej wplywowe miejsca, od hierarchбw do kierownikбw
konsystorjalnych, tych konsystorjбw, ktбre oni organizowali, od
wychowawcбw rodziny carskiej do przelozonych klasztorбw, do
rektorбw, prefektбw і nauczycieli szkбl przez nich projektowanych, do gabinetowych і drukarskich uczonych, ·do kierownikбw, djakбw і sekretarzy wlчcznie. Prawie wszystko zostalo
poddane ich reformie, а przynajmniej ich niezaprzeczonemu wply~
wowi : teologiczne nauki, poprawa ksiчg swititych і liturgicznych,
druk, sprawy "raskolu", cerkiewna administracja, kazanie, s piew
cierkiewny, publiczny і rodzinny, nuty, wyglчd domбw arcypasterskich, sposбb ich zycia, szkolnictwo, przedmioty і sposбb
nauczania, bibljoteki, pisownia, wymowa, towarzyskie zabawy,
spektakle itd., itd." 3).
"Ojczyzna naszego wielkoruski~go jtizyka- to Bulgarjapowiada prof. Szachmatow '), ale rozwijal siti on w Kijowie,
1

Ibidem, str. 79.
Briickner : Ор. cit. str. !.
3
) Проф. 11 ..-\. І>сзсоновь. І>t..юрусскіе
4) Украннскі(І нароп, t. 11, str. 70!.
2

)

)

пtсни,

1871.

пре.J.ИС.і.І.

str.

VІт-
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gdzie doswiadczyl pierwszego dobroczynnego wplywu narodowego srodowiska. Ostatecznie rozwin'\1 site on w Moskwie".
Podobnie tez na innem miejscu 1) wyraza site Pipin: "Cer·
kiewno-slowianski j«czyk zostal przeniesiony przedewszystkiem na
grunt maloruski (ukrainski) do Kijowa. Prawda, Nowogr6d
ochrzcil site r6wnoczesnie z Kijowem, ale on w umyslowem, literackim stosunku pozostawal w bezposredniej zaleznosci od Kijowa і przez dlugi czas w tym kierunku nie mial niezaleznego
( сююстоятельнаго) znaczenia".
Cytat6w podobnych z rozmaitych dziedzin kulturalnych
moznaby przytoczyc wiele, gdy:i nawet jeszcze ojciec nowego
umyslowego rosyjskiego ruchu, l..omonosow, ksztalcil site w Kijowie.
Ukraina, zwycitezana przez Andrzeja Boholubskiego (1169)
і przez jego nast«cpc6w orteznie, zwycitezala swoich zwycitezc6w
kulturalnie, - zjawisko niejednokrotnie stwierdzone w dziejach
kultury.
Ale jak architekci Grecy, Niemcy і Wlosi, buduj(\cy cerkwie і palace w Nowogrodzie і Moskwie, а p6zniej w Petersburgu, liczyli site z gruntem, na kt6rym mieli swoje dziela
wznosic, nawet z nie bem, sloncem, krajobrazem, wog6le z calem
otoczeniem, tak tez і k ulturalny import z Ukrainy na gruncie
rosyjskim przystosowywal site do niego.
Alessio, Fiorawante, Solario, а p6zniej Szedel, Rastrelli,
Gwarengi w ojczyznie swojej projektuj'\ і buduj'\ inaczej, niz
w Moskwie; Slawyneckyj, Polockyj, Jaworskyj, Prokopowycz,
nawet sw. Drnytro Tuptalo (Rostowskyj) rozwijaj'\ tutaj tez odmienn(\ dzialalnosc, niz rozwinteli Ьу j'\ byli w Kijowie.
Powoluj'\ ich tam, gdyz S(\ potrzebni, panuj(\cy nie odmawiaj'\ im lask і odz naczen, Ьу zatrzymac ich przy sobie, ale otoczenie ~іе lubi tych obcokrajowych przybyszy, tych nowator6w
і reformator6w. -а og61 nienawidzi "chachl6w" і "czerkas6W 11 ,
sledzi ich, podpatruje, Wteszy herezjte і zdradte.
Musz'\ site tedy dobrze miec na bacznosci, аЬу site kt6remu
z nich noga nie poslizntela, і Ьу go nie spotkal los Maksyma
1) Очерк-ь совре.меннаrо

str. 59-60.

русскаrо

.1итературнаrо

язь1ка.

Спб.

1913,
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Greka 1), gdyz w Moskwie panowal "religijny fanatyzm, nienawisc nauki, zacofanie, moralne zdziczenie і okrucienstwo" 2).
Szczegбlnie bano sifё і nie lubiano "zgnilego Zachodu п.
"Kto sit'( ро lacinsku nauczy, ten zejdzie z drogi prawej" 3 ) mб
wiono. Pipin tak charakteryzuje tt'( staroswieck" Rosjt'(: "Pochlonit'(ta zadaniem panstwowego budownictwa, coraz bardziej zaglt'(biaj'\ca SЇ{( W SWOim odrt'(bnym swiatopogli\dzie, popadafa
Moskwa w religijn'\ nietolerancjf(, ktбra odgradzala j'\ murem
chinskim od wszelkich cudzoziemcбw і innowiercбw, stwarzala
wybujal'\ dumfё narodow'\, а wreszcie zagradzala drogt'( ku oswieceniu ... ".
Wszystkie innowiercze narody byly dla Moskwy poganami, z kt6rymi nie nalezalo utrzymywac zadnych stosunkбw.
Litewska Rus і Ukraina pozostawaly tez. pod wielkim znakiem
pytania 4 ) (подь большимь сомнtніемь).
Kijбw ЬуІ od czasбw najdawniejszych kulturaln'\ metropolj'\ calej Rusi, а wit'(c і Moskwy, ЬуІ ogniskiem, z ktбrego
promieniowala ta kultura na wschбd і na dalek'\ рбІnос, byl
spichrzem wiedzy і warsztatem sztuki, z ktбrego przez caly
szereg stuleci korzystali nietylko Ukraincy, ale і Rosjanie 6 ).
Jednakowoz okres, w ktбrym wszystko, со z Kijowa pochodzilo,
ЬуІо swit'(te, trwal zbyt krбtko. Kiedy tych kulturalnych skarbбw
drog'\ nietyle transakcyj kupieckich, ile grabiezy woiennej, zbyt
wiele wywieziono, poczt'(lo sit'( ich lekcewazenie, а nastc;pnie
niszczenie, pod preteksteш herezji. Ksit'(gi ukrainskie palono, lub
cale bibljoteki wywozono z cerkwi і klasztorбw і topiono. То, со
ze star~j ~krainskiej literatury, ро tym pogromie ocalalo, zawdzit'(czamy jedynie przypadkowi. Z tem wit'(kszym tez pietyzmem wymawiamy dzisiaj imiona takich wyj'\tkowych Rosjan, j_ak n. р.
hrabiego Musin-Puszkina, ktбrzy ratowali te zabytki, gdzie і jak
І)

І

taki los spotkal niejednego,

пр.

Jakoba Kamienc.tanina, ktory

r. 1561 przybyt z Ukrainy do Moskwy, byt posцdzony о herezjc; і lat 20 prze-

siedzial we

wi~zieniu

w Rostowie

:штературьІ, т. 11, str. 380
lbidem, str. 262.
4) ПиnІІН"Ь Ор. cit. str. 303 і 318.
Pufendorf we "Wst«;pie do historji panstw europejskich" jeszcze gorsze
pod tym wzgl.;dem wystawia swiadectwo tej starej Rosji.
6
) Poiniej ро ХІІІ stuleciu tei Bialorusini.
1)
1

)
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tylko mogli, і z tem wiccksz(\ czci(\ wspominamy tych rosyjskich
uczonych, ktбrzy nie malo czasu і pracy poswicccili badaniom
tych pomnikбw, nie bacZ(\C na ich ukrainskie, czyli, jak w Rosji
rnбwiono, poludniowo-ruskie pochodzenie.
Stosunek ukrainskiej starej literatury do jej pбlnocnej
siostrzycy byl wi~c od czasбw najdawniejszych zgola nienormalny.
Nic te:i dziwnego, :іе Kijбw zawsze "z podelba" patrzal
na Moskwcc. W Kijowie - wedlug zdania Pipina - odnoszono
sicc do ludzi moskiewskich z pewnem lekcewa:ieniem, jako do
ludzi niewyksztalconych (какь кь людямь невtжественнЬІмь).
DJa Moskwy potrzebni\ byta pomoc Kijowa w kwestjach nauki,
ktбre dla niej mialy pierwszorzccdne, religijne і paiistwowe znaczenie wбwczas, kiedy Moskalom istotnie brakowalo niejednokrotnie nawet prostych wiadomosci gramatycznych 1). А wi~c
brano, со sicc dalo, ale brano niechcctnie, upatruj~c we wszystkiem, со tylko z Kijowa pochodzilo, herezjcc lacinsk(\, ducha
zgnilego zachodu, jakC\s djabelski\ intrygcc na zgubcc jedynej
prawdziwej "russkiej wiary". (Wszystkie inne byly nieprawdziwe,
heretyckie, nawet grecka nie byta dosc prawowierna). Ukraincc,
wolnomyslnC\, dla wplywбw zachodnich zawsze przystccpnC\, specjalnie о tcc lacinskC\ herezjcc podejrzywano Ukrainskich przybyszy "pilnie w sprawach wiary badano" 2), zastanawiano sicc, czy
mo:ina ich wpuszczac do cerkwi, і czy nie nale:ialoby ich raczej
chrzcic poraz wtбry. А rбwnoczesnie przybysze сі zajmowali wysokie cerkiewne і spoleczne pozycje. Czy:i nie dziwne і• nienormalne stosunki ? 1 tak przez саІу szereg stuleci, і im dalej, tem
gorzej. Na rozkaz cara Michala Fjodorowicza і patrjarchy Filareta kazano druki ukrainskie "zbierac і w ogniu palic, а:іеЬу
tej herezji і rewolucji w swiecie nie ЬуІо". Patrjarcha Joakim
(167 J-1690) odznaczyl sicc szczcgбlnie t~ nietolerancjC\. Za jego
to staraniem sobбr 7 r. 1690 rzucil anatemcc na dziela ukrain) А. ІІипин-ь. Исторія русской литаратурм. Спб. 1902, str. 341. ,,Za
chodnioruscy uczeni podejmowali sit; prac, о ktorych w Moskwie nie myslano і do
ktorych moskiewscy pisarze byli wprost niezdolni . . . prace gramatyczne, sl owniki, katechizm, dziela historyczne, nauki cerkiewoe, wreszcie obszerna literatura polemiczna", lbidem str. 318.
') :\ІорО30В'Ь. ееофан-ь Прокопович-ь str. 58.
1
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skich uczonych Polockiego, Mohyly, Stawroweckiego, Halatowskiego, Baranowycza, Radywylowskiego і innych, rzekomo celem
obrony wiary prawoslawnej przed zakusami "herezji lacinskiej~
ktбrct nowe ksi~zki kijowskie rozszerzajct".
Zmieniaj'\ sicc czasy. Zamiast Prokopowycza podctza z Ukrainy
do Moskwy Hohol (Gogol), ро nim Potapenko, Korolenko і inni;
walka z Kijowem trwa dalej, az do oslawionego carskiego ukazu
z r. 1876, az do czasбw najnowszych. Jest to jedyny w swoim
rodzaju proces w dziejach kultury, wynikaj'\CY z rбznych swiatopoglctdбw і z odmiennych warunkбw psychofizycznych dwбch
ruskich narodowosci.
Narбd ukrainski jest wolnomyslny, interesuj'\ go idee nowe,
chcctnie wszelkie zdobycze kulturalne przyjmuje, ·przyswaja je
sobie, nacjonalizuje, szerzy. Tak ЬуІо z drukiem, z reformacj'\,
ze szkolct. Murem chinskim od zachodaiej Europy nie oddziela sic:.
Mlodziez swoj'\ posyla do jej uniwersytetбw od Krakowa az do
Padwy і Paryza, na wzбr europejskich szkбt swoje zaklada, do
parlaJDentarnego ustroju dctzy, а ze Zachбd nie odwzajemnil sicc
mu nalezycie, to juz nie jego wylctcznie wina.
Jaki narбd, taka literatura.
W ukrainskiej literaturze bizantynizmu niewiele, terJl mniej
ujemnych wartosci tego terminu : fanatyzmu, formalistycznego
zacietrzewienia, wylctcznosci і nienawisci do swiata zachodniego.
Ukrainska literatura przyjmuje wzory bizantynskie, ale jako
osnowcc do swoich wlasnych tkanin, о swoistem poczuciu rysunku
і koloru.
Ма zbyt bogatct і piccknct ziemicc, jej twбrczosc ludowa jest
zbyt bujna, а stosunki z osciennymi narodami zbyt ozywione,
azeby mialy odgrywac rolcc wylctcznie odtwбrczct, а nie twбrczct,
azeby miala Ьус konserwatorkct, а nie twбrczyni'\. Jak ogбlny
ton mozajek і freskбw 1) w katedrze sw._ Sofji w Kijowie jest zupelnie inny, niz w Bizancjum (moze blizszy ra wenskim і wenec·
kim), jak architektura najstarszych cerkwi ukrainskich tez inna
(moze blizsza armenskiej), tak tez і ukrainskich dziel literackich
nawet z pierwszego okresu, rzekomo pod wyl'\cznym wplywem
bizantynskim powstalych, trudno bizantynskiemi nazwac.
1

)

Pozostalo figur 625.
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Wieje z nich duch od stepu, poczucie ruchu і rytmu, umi1owanie barwy, ukochanie slonca і zycia, przebija sicc radosc
twбrcza. Literat-mnich zapomina о celi klasztornej, о regule,
о przepisach hagjograficznych, porywa go temperament tworczy
і on kornie poddaje sicc natchnieniu, chociazby ЬуІ nawet metropolit'\, jak pierwszy Ukrainiec na tronie metropolitalnym,
Ilarjon, w swojem niezrownanem kazaniu.
І wlasnie tcc zadnemi przepisami nie wi'\Z'\C'\ sicc radosc
tworcz'\ uwazam za jedn'\ z najistotniejszych cech ukrainskiej
literatury, rowniez najdawniejszej. Wyczuwamy i'l nietylko w takich wysoko poetycznych utworach, jak "Siowo о pulku lgoraн,
ale nawet w kronikach, ktore wlasciwie do literatury piccknej nie
powinnyby nalezec, а przeciez naleztt, gdyz stt picckne і w tworczem natchnieniu pocz~te. Nie bez slusznosci mowi prof. Briickner,
ze "tych kronik moze Rusi kazdy narod pozazdroscic" 1), takze
pierwszej, t. z. Nestora.
"Poludniowi Slowianie wogole nic podobnego nie maj'\,
а kroniki krajow S'\Siednich pozostaj'\ daleko w tyle poza niemi,
(t. j. poza kijowskiemi").
Jakzez dopiero daleko zostaj'\ poza niemi kroniki rosyjskie, suche, krotkie, skrzcctnie ustccpuj'\ce niemilej prawdzie
z drogi, wszystkie klccski і niepowodzenia komentuj'\ce jako karcc
bosk'\. Czytaj'\c je, ma sicc wrazenie, ze slucha sicc trwoZliwego
opowiadania przy zamknicctych drzwiach і oknach, w obawie,
аЬу ktos nie podsluchiwal і nie zrobil "donosu". Nowogrodzkie
kroniki zas S'\ lapidarne, krotkie, tresciwe, jak traktaty handlowe. Ukrainscy kronikarze nawet ksi'\zcctom swoim prawdcc
w oczy mowi'\ dla dobra potomnosci, dla jej nauki і poprawy.
Mowi'\ szczerze, jasno, plastycznie і piccknie, nie obawiaj'\c sj~
reminiscencyj і form poetyckich, wyrobionych przez poezjcc ludow'\. Т en ZWЇC\zek pismiennictwa warstw OSWЇeconych Z tworCZOSCЇ'\ ludu jest rowniez dla literatury ukrainskiej bardzo znamienny і kto go lekcewazy, nalezycie jej poznac і zrozumiec
nie zdola.
Jako trzeci'\ cechcc mozna wymienic humanitaryzm. ten_
prawdziwie ludzki stosunek do bliiniego, znajduj'\cego si4f na
1)

Ор.

cit. atr. 10.

ni:iszych szczeblach spolecznych, te upomnienia, azeby nie krzywdzic poddanych, opiekowac sitё wdowami і sierotami і stawac
w obronie ucisnionych. Nawet ksi'\Ztёta-literaci (Monomach)
і wielcy panowie (Zahorowskyj) przejtёci SC\ tym duchem altruizmu.
Otrzymaj" go w spadku potomni, az do Wyszenskiego,
Skoworody, Kotlarewskiego, Szewczenki, Markowyczowej, wl'\cznie do najnowszych, ktбrzy ide~ wyzwolenia czlowieka "zawolaniem" swojem uczyni'\.

-----*'<--

•

Przegl~d
а)

pismiennictwa okresu pierwszego.
(Do napadow tatarskich).
Poiyczki greckie

і

bulgarskie.

Pismiennictwo na Ukrainie rozpoczyna sі«ё w okresie jej
wzmozonej chrystjanizacji 1).
Byl to czas, kiedy coraz bardziej zarysowywala sі«ё r6znica
mi«ёdzy kosciolem zachodnim (rzymskim) і wschodnim, (greckim).
Naczel"lik kosciola zachodniego byl nie tylko nast«ёpc~ sw.
Piotra, ale tez do pewnego stopnia dziedzicem spuscizny imperjum rzymskiego, najwyzszym autorytetem kulturalnego Zachodu. Patrjarcha kosciola wschodniego tego znaczenia m1ec nie
m6gl, gdyz w Bizancjum panowali jeszcze cesarze і сі byli tam
pierwszymi.
Dowod;w, іе przed tem ЬуІо, nie mamy. Wprawdzie bulgarski mnich
Chrabr (z Х. stulecia) w ,.Powiesci о pismach slowianskich" mowi, іе poslu~iwano si~ .,czertami і rizami" (karbami і kreskami), аІе sladow takiego piama
nie znaleziono. Nie znaleziono tei nawet najmniejszych szczl\tkow owego EwangeJjum і Psalterza, ktore wedlug panonskiego Zywota sw. Konstantyna (Cyryla), a)fostol ten ogll\dac mial podczas t. z, mi,ji chazarskiej (860-861 r.)
w Cherzonesie, а ktore ЬуІу ruskiem pismem pisane ("Oupt.тo же тоу Єнав
1)

геліє и Пса:ІТирь,

роуськими ПИСЬ)tевьr писано, и чловt.ка обр'tт-ь, rлам.лю

ща тою uect.;~.oю ... ")

Szafarzyk domyslal si~, іе tym ruskim j~zykiem ЬуІ jc;zyk
warjaski. Za nim p~szli Miklosicz і Dimler, z rosyjskich Golubinskij і inni. Maliszewski oazwal te; ewaoge)j~ і psalterz gockiemi. Tak samo Wasilewskij, Pastrnek,
Bruckner, Margnart і Fortunatow. Natomiast Gorskij, Sreznewskij, llowajskij,
Niebosklonow, Uspien11kij і inni ЬуІі za slowianskiem pochodzeniem tych ksil\g'.
Jagic zajmowal niezdecydowane stanowisko. Hruszewskyj, z pocz~tku sceptyk,
obecnie wyraia si«; z rezerWI\· ("Na wszelki sposob przedwczesnem ЬуІоЬу stawianie krzyia aad tem opowiadaniem, jako naukowo bezuiytecznem").
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(Patrjarcha pozostawal w zaleznosci od cesarskiego dworu,
od jego intryg і zmiennej polityki. W st~powal na tron nowy cesarz і cerkiew dostawala zwykle nowego patrjarch(().
Rysa, coraz gl«cbiej rozsadzaj(\ca jednosc chrzescijanskiego
kosciola, nie wyplywala tedy wyi(\CZnie ze zrodeJ dogmatycznych.
Gral tutaj tez znacznC\ rol«c ustr6j panstwowy oraz odmienny
charakter і swiatopogl(\d wschodu і zachodu.
W schбd ЬуІ blizs7ym Azji і chrystjanizm wschodni, chc(\C
nie chc(\c, przyjmowal pewne refleksy tejze.
R6znice wytwarzaly powody do walki. Walka podniecala
ch«cc zdobyczy, а poniewaz Bizancjum S(\Siadowalo ze swiatem
slowianskim, wi«cc wlasnie w tym kierunku rozwini«cto energj((.
Polityka cerkwi pokrywala si«c z tendencjami panstwowemi,
gdyz Slowianie, а zwlaszcza Rus, zagrazali Carogrodowi.
Uzaleznic te kraje pod wzgl~dem religijnym, znaczylo do
pewnego stopnia ukorzyc je і zmusic do przyjazniejszych stosunk6w.
Spodziewano si~, ze і slowianszczyzna zachodnia, walc~C\C
z Niemcami, ch~tnie przyjmie protektorat Bizancjum, аЬу si«c
w ten spos6b przed germanizacj-C\ uchronic. Przed kosciolem
wschodnim pojawila si«c wi~c idea misji, і to - w rozmiarach bardzo szerokich.
Misj«c t«c spelnili sw. Cyryl і Metody, dzi~ki idei, ktбr(\
prof. Briickner nazywa "jednem z najgenjalniejszych posuni~c
na szachownicy historji swiata" 1), а mianowicie przez wprowadzenie j«czyka slowianskiego do liturgji. Dotychczas tylko j((zyki
grecki, lacinski і hebrajski dopuszczone ЬуІу do tej godnosci,
gdyz w tych j~zykach ЬуІ sporz(\dzonv napis nad glow(\ Ukrzyzowanego. Pierwsi apostolowie Slowian, wprowadzaj(\C jeden
Pytanie to poruszyl obecnie prof. Ohijenko (w ksiCidze: "Костянтин і ~1е
їх життя та ;~.ія.льність", Warszawa 1927) dochodz~c do wniosku, 2е
sw. Cyryl znalazl roku А60-861 w Cherzonesie EwangeljCi і Psalterz w jCї
zyku ruskim і ruskim pismem pisane. Pismo to dalo pocz~tek Cyrylicy і Cyryl,
przekladaj~c ksiCigi liturgiczne korzystal z przeklad6w, z kt6remi spotkal SЇСі
w Cherzonesie.
. Z nowszych prac: Welinskiego: Сказаніе Чернориз1~а Храбра і t. d.
Odessa 1901 і Dvornika: Les Slaves. Bysance ct Rome au 9е siecle. Paris 1927.
1
) Ор. cit. 5,
то;~.ііІ,

z jcczykбw slowiaiiskich do rytualu koscielnego, budzili poczucie
godnosci pltmiennej wsrбd Slowian і zdobywali przychylnosc
dla cerkwi, ktбrej byli przedstawicielami. Wybrany przez nich
jcczyk, tbulgarski, z terytorjum Macedonji), ЬуІ podбwczas dla
slowianszczyzny jezeli nie zupelnie dostccpny, to w kazdym razie
jako srodek misyjny, о wiele od laciny praktyczniejszy, gdyz
bardziej zrozumialy. Wyniki tez okazaly sicc nadzwyczajne. Sw. Cyryl ро odbytej podrбzy do Malej Azji, gdzie zaznajomil sicc
z przekladem Pisma swicctego na jcczyk syryjski, udal sicc wraz
z bratem swoim, Metodym, na zlecenie cesarza Michala ІІІ.
і patrjarchy Focjusza do Chozarбw · (miedzy ujsciem Donu
і W olgi). Ро powrocie і ро krбtkim роЬусіе w Rzymie, wyprawili sicc obydwaj bracia do Moraw і Panonji, gdzie spelniali misjcc
swoj(\ w ci(\glych utarczkach z duchowienstwem lacinskiem. St(\d
kolizja z Rzymem. Cyryl jedzie do Papieza usprawiedliwiac sicc
і umiera w Rzymie, Metody trwa na posterunku do smierci~
t. j. do roku 885.
Uczniowie ich dostaj(\ sicc do Bulgarji, gd1ie ich chcctnie
przyjmuje car Borys-Michal, inni wyruszaj(\ do Serbji і Chorwacji і apostolujC\ w calej poludniowej slowiaiiszczyinie.
Prawie pбltora stulecia Hturgja slowiaiiska utrzymuje si~
w Morawji і Panonji, а dziela w jcczyku slowianskim, tam sporz(\dzone, wccdrujC\ do Chorwacji, Serbji і Bulgarji. Kiedy wi~c
Kijбw oficjalnie p1zyjmowal chrzescijanstwo, literatura w j~zyku
slowiaiiskim ЬуІа juz wcale bogat(\. ВуІу to przewaznie przeklady і przerбbki z jcczyka greckiego, pismo swiccte, patrystyka,
encyklopedja, historja itd.
W ten sposбb "naraz- jak powiada prof. Briickner 1) przescignccli Rusini swoich S(\siadбw, mieli jcczyk literacki, ktбry
mniej wicccej ЬуІ dla nich zrozumialy, і literaturcc, ktбra nagle
rozszerzala ich horyzont myslowy".
Kijбw zablysn(\1 w "bajkowym przepychu" 1). ХІ. stulecie
to czas jego najwyiszego ro~kwitu. Wspaniale cerkwie, na ich
kopulach krzyie ze szczerego zlota kute, w ich wncctrzach marmury, mozaiki, freski. Na ksi(\Zcccym dworze uczty, dworzanie
1)
1

)

Ор. cit. str
lbidem.

б.
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:Z(\daj'\ naczynia srebrnego, panowie sрщ na lozach z kosci sloniowej. pod lab~dziemi 'puchami, przy dzwi~kach spiewu і muzyki ; w upalne dni sluzba strusiemi piбrami nawiewa chlбd na
ich skronie. W szystko, со tylko wschбd і zachбd ku rozkoszy
czlowieka stworzyl, plynie do Kijowa ze wszech stron. І ksi(\iki
tez. Przedewszystkiem z Bulgarji, ktбra za Borysa і jego nast~pcy Symeona (893- 927) rywalizowala pod wzglccdem kulturalnym z Carogrodem. Symeon ЬуІ wielkim protektorem nauk.
Za jego rz'\dбw kolegjum uczonych pracowalo pilnie nad prz~
kladami Pisma swiccte&o, ojcбw kosciola (jan Chryzostomos,
Grzegorz Teolog, (Bohoslow), Bazyli Wielki, Jan Damascen і inni)
nad Nomokanonem (prawo koscielne), Zywotami Swicctych, nad
chronografami itd. Pojawialy sicc tez oryginalne utwory, np. znakomite kazania Jana Eksarchy, Bulgarskiego і Klemensa, ucznia
sw. Metodego, jak prace Konstantyna Bulgarskiego. Pisano tei
poezje wiersLem, przewainie 12 zgloskowym, nierymowanym.
Ksi'\zki tego rodzaju szerok'\ fal'\ poplynccly na Rus і staly
si~ fundamentem jej wlasnej literatury.
Przedewszystkiem musialy Ьус znane na Rusi ksi(\iki liturgiczne, "S І u z е Ь nа Мі n е j а", t. j. odprawy cerkiewne, ulozone wedlug kalendarza 1). Takim tei systemem uloiona ЬуІа
"Mineja-czetja", t. j. Zywoty swi~tych 2 ). "Prologi" to
rбwпiez krotkie opowiesci о Zywotach swicctych, przedewszystkiem m~czennikбw za wiarcc. (Ksi(\:Zka ta na Ukrainie zbogacila
si~ wnet materjalem miejscowym і nabrala cech twбrczosci oryginalnej). Zbiorami Zywotбw swi~tych ЬуІу tei w znacznej mierze t. z. "Ра t е r у k і", (Synajski, Skitski, Atonski, Jerozolimski).
Pod ich wplywem powstal w XII-XIV. stuleciu "Pateryk Peczerski", о ktбrym bccdzie pбzniej mowa. Pismo swi~te znane
ЬуІо w redakcji szerszej і w skrбconej, liturgicznej : "Те t r ew а n g е l j а" і "Е w а n g е l j а ар r а k о s". Pierwsza wedlug
czterech ewangelistбw, druga kalendarzowo, na wszystkie niedzie1e roku 3).
Zachowaly si«; dopiero z ХІ. stulecia. аІе skoro w Х. ЬуІу cerkwie,
wi«;c musialy Ьус і ksiё\iki liturgiczoe.
:) Mamy dowody, іе zoane one ЬуІу na Ukrainie jui z pocz~tkiem
1
)

Х!. stul~cia.
1

)

Literatura podana u Woiniaka "Іст. укр .1ітератури" tom І., str. 309.

93
Tak samo "Dzieje apostolskie" і "Listy apos t оІ бw".
Z ksi'\g starego przymierza nasamprzбd pojawil sit( "Ра r am ij ny k", zawieraj'\CY wybбr dla czytaii podczas odpraw cerkiewnycЦ. Znane ЬуІу tez 5 k s і '\ g Мо j z е s z а і З k s і С( g і
s С( d z і б w ; k s і С( g і р r о r о k б w ukazywaly sit( z glosami w celach prawdopodobnie polemicznych. Czy znane ЬуІо саІе pismo
swit(te - odpowiedziec nie mozemy. Kiedy je komentowano
przy koiicu XV. stulecia w Nowogrodzie, а w XVI. w Ostrogu,
to niektбrych ksi'\g nie ЬуІо, wit(c brano z tekstбw glosowych
(толкованих) lub przekladano na nowo 1).
"Р s а І t е r z D а w і d а" ЬуІ bardzo popularny, nawet jako
podrt(cznik do nauki czytania 2). Czytano go chorym, odczytywano nad umarlymi і wrбzono z niego. Kodeksy takiego wrб
zebnego psalterza (Hadatelnaja Psaltyr) mamy juz z ХІ.
stulecia. Psalterz z glosami (То І k о w а j а Р s а І t у r) sluzyl do
celбw polemicznych. Slady wplyw6w Psalterza widoczne S'\ nietylko w pismiennictwie, ale і w tw6rczosci ludowej na Ukrainie.
Pott(ga Stwбrcy, ogrom swiata, otchlaii cierpienia і bezmiar radosci wzruszaly umysl і serce kazdego. Nadzwyczajna ekspresja
wyrazu nie mogta rбwniez puzostac bez wptywu na wyrobienie
formy poetycznej. Wielkie wrazenie robity tcz piesni liturgiczne,
t r о р а r у , k о n d а k і , і k о s у і са~у k а н о n w і е 1k а n о с n у.
Piesni Jе f r е m а S у r у n а <t 372), pelne bezgranicznego
pesymizmu a:Z do czarnej rozpaczy, do poczucia nicosci wlasnej,
tworzyly najskrajniejszy kontrast z luksusowem zyciem warstw
wyzszych і z pogaiiskim hedonizmem wlosciaiistwa. Zwlaszcza
kazanie о przyjsciu antychrysta і о S'\dzie ostatecznym, oraz
о zlych kobietach ЬуІу bardzo rozpowszechnione na Rusi і znalazly liczne echa w pбzniejszej literaturze. Mlodszy od Syryna
J а n z D а m а s k u Ct 777), zwolennik Arystotelesa і piewca
przyrody, natchniony liryk і glt(boki mysliciel, budzil w sercach
wierz'\cych nadziejt( na milosierdzie boskie і na zycie pozagro1
) :Na wspOiczesny jc:zyk przetlomaczyli bibljt; Kulisz і
Puluj, prof.
politechniki w Pradze.
2
) W takim chafakterze utrzymywat sit; przez kilka stuleci. Szewczenko
uczyt sit; tez z psalterza і czytal go nad umarlymi.

bowe. Najwi~ksz~ jednak popularnosci~ cieszyl si~ J а n Z І о t ou s t у (347-407) orator, filolog, matematyk, prawnik і Iekarz
w jednej osobie- а przedewszystkiem poeta, ktбry bogactwo
mysli l~czy z pi~kn~ і dla szerszego ogбlu zrozumial~ form~.
ВуІ on filantropem. Odwiedzal ubogie, ciemne і brudne dzieinice stolicy, а w niezrбwnanych swych kazaniach nawolywal do
milosci bliiniego, do milosierdzia, do opieki nad biednymi і pokrzywdzonymi .
.. Bog prt;dzej wyslucha biedoych, оіі poboinych. Nie przestant; tedy
wolac : Pomagajcie biednym! - і oskariac tych, ktorzy оіе pomagaj~t• ..
"Jak odpowiesz przed Bogiem ty, ktory obiciami pokrywasz sciany
swoje, а nie przyodz.iejesz czlowieka, ozdabiasz kooia swego, а nie poratujesz
biedoego, wdowy і sieroty ? Nie litowales sit;, wit;c оіе dozoasz litosci ; оіе
otworzyles przed ubogim domu swego, wi«;c і raj nie otworzy si«; przed tobl\ ;
nie dajesz chleba glodoym і nie b~dzie сі dany iywot wieczny".

Okoto 200 kazan Zlotoustego znano na Rusi.
Rozsiane one ЬуІу ро specjainych chrestomatjach ("Злато
уст-ь", "Златоструй•, ":\Іарrарить''), Iub wraz z kazaniami innych ojcбw kosciola pojawialy siC( w takich zbiorach, jak: "Ізма
рагд" (szmaragd) і "Зла тая ціп" (zloty lancuch). "Златоструй"
przyszedl z Bulgarji, inne redagowano na Ukrainie. Na wzбr
Zlotoustego tworzono oryginaine kazania. Popuiarne tez ЬуІу
kazania В а z у І eg о W і е І k і е g о na temat postu, zycia mnichбw і ascezy.
Utwory G rz е g о rz а В о h о sl о w а (teoioga) otrzymaly
glosy, charakteryzuj~ce бwczesne obyczaje na Ukrainie. Krбtki
wyklad dogmatбw Міс h а І а S і n k і е І а miesci siC( w "Z Ь і о rniku Swiatoslawa" z roku 1073. Nauki Teodora Studyta
ЬуІу fundamentem pierwszych kiasztorбw na Rusi. W "Z Ь і о r·
n і k u S w і а t о s І а w а" z roku 1076 znajduje siC( tez krбtki
wyklad morainosci (Стословець).
Z ascetycznej literatury prбcz Studyta wyliczymy jeszcze
bardzo wysoko w kolach mniszych cenion~ "L і s t w ус С(" J а nа
Synajskiego і 130 rozdzialбw "Pandektбw Antjocha"
z naukami о cnotach і grzechach. Z prac Jana z Damasku ее
nione ЬуІо "S І о w о о р r а w d z і w е j w і е r z е".
WielkC\ roiC( w procesie chrystjanizacji і w rozwoju literatury odegraly D j а І о g і, t. j. pytania і odpowiedzi na temat
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wiary Chrystusowej. Tego rodzaju traktat о sw. Tr6jcy,
dogmatyczny wyj(\tek z utwor6w Те о d о r у t а К і е r s k і е g о,
spotykamy juz w "Zbiorniku Swiatoslawa" z roku 1073. Kr6tk(\
liturgik~ zawieral "Та k t і k оn".
Ulubionym typem 6wczesnej ksi(\zki ЬуІу "z Ь і о r n і k і"
(Ізборники), rodzaj kr6tkiej encyklopedji. Najstarsze z nich,
kt6re si~ w oryginale do naszych czas6w przechowaly, to wyzej
wspomniane "lzbornyky Swiatoslawa". Pierwszy z roku
1073 jest zrusyfikowan(\ kopict bulgarskiej ksictzki, sporz(\dzonej
dla cara Symeona, о tresci bardzo r6znorodnej. Obok artykul6w religijnych znajduje si~ tu rozprawka о 12 kamieniach drogocennych і о ich wlasciwosciach, notatki higjeniczno-magiczne,
chronologiczne, meteorologiczne, traktat о retorycznych figurach itd. s'\ tutaj tez dwa najstarsze na ukrainskim gruncie powstale indeksy ksi(\g, dogmatycznych і apokryficznych 1).
Ksi~ga foljo 2), na pergaminie, ozdobiona wspanialemi miniaturami oraz portretami czernihowskiego ksi~cia Swiatoslawa
Jaroslawicza, jego zony і pi~ciu syn6w. (Pierwsze portrety ruskie). Przechowuje si~ w Moskiewskiej Synodalnej Bibljotece.
(Wydania: Moskwa 1883 і fotoligraficzne, Petersburg 1880).
Z Ь і о r n і k z 1076, skromniejszy pod wzgl~dem formy
tresci, przechowuje si~ w Publicznej Bibljotece w Petersburgu.
Zawiera artykuly charakteru religijno- moralnego, kr6tkie wyklady о pismie SY.'i~tem, о poscie, о modlitwach, о czytaniu
ksiqg. jest tutaj tez "Stoslowec", sto zdan о zasadach wiary
Chrystusowej, z kt6rych korzystali Monomach і Zatocznyk, jako
literaci. Artykuly przewaznie anonimowe, niewykluczone, ze niektore z nich pochodzenia miejscowego. Ksi(\zk~ t~ wydano
w W arszawie 1894 r. 3).
і

lnnym

typem

takich

staroruskich

chrestomatyj

byly

"Р s z с z о l у" (" ll че.1а", "l\Іелісса "), zbiorniki kr6tkich, dydak-

tycznych aforyzm6w, nietylko z literatury chrzescijanskiej, ale
1
urosnie z biegiem
) lndeks ,.bohootmetnych і nenawydymych knyh"
czasu do rozmiarow sporego tomu, w Moskiewskiem wydaniu z roku 1644.

(КІlрІІ.10ІІа 1\НИІ·а).
1

3

)

)

Pierwsza stronnica pisana zlotem.
Literatura podana u Woioiaka: Ор. cit. str. 310 -516.
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і z tradycji antycznej, ulozonych alfabetycznie, wedlug imion
autor6w, wedlug pierwszych liter aforyzm6w lub wedlug kategoryj tresci (m'\drosc, milosc, wiara і t. р.). Najstarsz'\ ksiC\zkC\
rusk'\ jest "Ewangelja Ostromiral( (Остромирове Еван
rе:Ііє), z roku 1056, sporz(\dzil j(\ djakon Grzegorz (Григорій)
prawdopodobnie w K;jowie dla burmistrza nowogrodzkiego,
Ostromira.
jest to Ewangelja Aprakos, wyb6r tekst6w z Ewangelji
і А postola, niezbt;dnych dla odpraw cerkiewnych w niedziele
і swit;ta. Ksit;ga bardzo ozdobna, z minjaturami, wizerunkami
ewangelistow, inicjalami itd. Pismo staranne t. z. "ustaw", litery
dosc duze, kwadratowe, niewydluzone, slowa nie oddzielone,
tylko zdania 1).
juz w czasach Jaroslawa MC\drego (1019-1054) przyszedl
z Bulgarji na Rus "Nomokanon 11 , zbi6r norm prawa kanonicznego і swieckiego. (Najstarszy kodeks z ХІ. st. w bibljotece sw.
Synodu). Ksi(\zka ta jest wazna ze wzgic;du kulturalno- historycznego, zawiera pr6cz ustaw і kanon6w talcie artykuly о herezji і heretykach, о ksit;gach dogmatycznycl1 і apokryficznych,
о r6znicach religijnych rozmaitych kosciol6w, о ustawodawstwie
bizantynskiem itd. "Nomokanon" na gruncie ukrainskim uzupelnial sic; miejscowym kanonicznym і jurydycznym materjalem
oraz politycznemi rozprawkami о wladzy, administracji, stanowisku cerkwi і t. р.
PrzechodzC\c do historjografji zauwazyc nalezy, ze monograficzne prace Prokopiusa, Leona Diakona lub Teofilakta nie
mialy u nas takiego powodzenia, jak k ro n і k і: Ма 1а 1і, S і nk е І о s а lub Н а m а r t о І о s а, а "Н і s t о r j а w о j nу z у d о ws k і е j" F І а w і u s z а miala wplyw raczej jako bohaterska powiesc, niz jako historja 2). "К r оn і k і s w і а t а" pr6cz historycznego materjalu zawieraly sporo fantastycznych opowiesci (Aleksander Wielki, wojna trojanska, Saiomon) і wywieraty znaczny
wplyw na kronikarstwo ukrainskie. Moze jeszcze bardziej wply1
) Ten typ pisma trwa do XIV stulccia, w XlV. і XV. pojawia si~
.,poluustaw", litery drobniejsze, mniej staranne і wiele skrocen. .,Poluustaw''
tworzy przejscie do ,,skoropysy". (Wydя.nia: Petersburg 1~43 і fototypiczнe
tamie, 1Ь93).
1
) Грушевскій: ор. cit. Jl. 39.
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wala "Ра І е і а", kompilacyjny wyklad historji biblijnej. Na ukrainskim gruncie pod wplywem jakiegos bizantynskiego wzoru powstala "То І k о w а j а Ра l е j а", wedlug lstrina w czasach Swiatopolka і Monomacha. Miala ona charakter polemiczny, zwrбcony
przeciw judaizmowi, "С h r оn о g r а f" ЬуІ kompilacjё\ historji powszechnej z ukrainskё\. (Autor "Halickiego Latopisu" korzystal
z chronografu).
Podr«ccznikami do nauki geografji і przyrody ЬуІу: "S z estodnew", "Fizjolog" і "Kosmografja", а raczej
"Chrzescijanska Topografja Kozmy lndykoplowa".
"S z е s t ~ d n е- w" wykladal cz«csc Biblji, ktбra przedsta- :
wiala stworzenie swiata w ci~gu dni szesciu 1). Prбcz kanonicznych podawal on tez wiadomosci, zaczerpni«cte z nauki greckiej і z m«cdrcбw Wschodu, со stwarzalo pewien chrzescijanskopoganski konglomerat w tej encyklopedji. "F і z j о І о g", utwбr
nauki aleksandryjskiej, w redakcji bulgarskiej, byl kompilacjё\
biblijno-antycznё\ о rzeczywistych і zmyslonych wlasciwosciach
zwierzё\t z tendencjё\ moralizujё\Cё\· (Jak chytry lis sztuczkami
rozmaitemi prowadzi zwierz«cta do zguby, tak tez і djabel czyha
tylko na nasz grzech, azeby wусіё\g'Пё\С z niego korzysc dla
siebie).
"То ро g r а f j а І n d і k о рІ о w а" (lndikopleusta, podrбz
nika do lndyj), jest to utwбr, w ktбrym Kozma, kupiec aleksandryjski z czasбw justyniana (VI. st.), zwalczal system Ptolomeusza і podawal geograficzne і astronomiczne wia domosci,
zgodnie z tradyciё\ chrzescijanskё\. (Ziemia nie jest kulё\, lecz plaszczyznё\ we formie arki Noego, ze wszystkich stron otoczona
morzem. Slonce zachodzi za wysokё\ gбr«c. Gwiazdami kierujё\
aniolowie. Ksi~zka reakcyjna, ale popularna, niektбre kodeksy
ilustrowane 2).
Osobny rozdzial tworzy tak zwana powiesc staroruska.
Powstaje ona na gruncie bizantynskim z materjalu biblijnego і hagiograficznego w polё\czeniu z tematami klasycznemi
1) Kodeks z roku 1385, sporz~dzony przez jakiegos Dymitra Mularza
(Dzografos) na podstawie greckiego, wadliwego odpisu z Pizidesa, wykazuje
miejscami form«; wiersza, zbli:ion.- do ,.Stowa о putku lgora•. Dr. І. Franko:
С.1ово о Ла;шревt воскрссенін, str. 16.
1 ) Literatura u Wo:iniaka, ор. cit. str. ЗІО-316.
7
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z motywami indyjskiemi oraz arabskiemi. Sympatjami duchowienstwa nie cieszyla si~, prбcz moze schrystjanizowanej powiesci z zycia Buddy р. t.: "Warlaam і Joasaf", ktбra stala si~
dziwnym zbiegiem okolicznosci gloryfikacj(\ chrzescijanstwa. Znakomita kompozycja, umiej~tne operowanie swiatlocieniem, wysoka
wartosc estetyczna, idealizm bohatera, ktбrego оЬа koscioly kanonizowaly z biegiem stuleci, а przedewszystkiem urok poetycki,
• bij(\cy z tej powiesci, torowaly jej drogcc zarбwno na Zachodzie
(przerбbki z lacinskiego przekladu) jak і na Wschodzie (z greckieg.o). Autorstwo przypisywano sw. Janowi z Damaszku, teraz
powstanie jej odnosz(\ do stulecia VII. Przesliczne te opowiesci
opracowywano niejednokrotnie w poezji rozmaity~h narodбw 1).
Bezdzietny krol indyjski, Awenir, zaczyna srogo przesladowac chrzescijan.
Wlasnie wtenczas daje mu Bog syoka, Joasafa, dziecko cudnej p=c;knosci.
Jeden z mc;drcow przepowiada, іе krolewicz stanie si~ wyznawc~ Chrystusa.
АЬу do tego nie dopuscir, Awenir umieszcza Joasafa we wspanialym paJacu,
wsrod wielkirgo ogrodu і urzцdza jego wychowвnie tak, аіеЬу ~ьtopak nie
widzial nic brzydkiego, cltorego і litosci godnego і віеЬу w ten sposob ochronic go od wplywow chrystjanizmu.
АІе pewnego razu, zachwycony swym synem, mowi: ,,pros о со tylko
chcesz, а dam сі''. Syn prosi о pozwolenie wyjscia ze swego zaczarowanego
miejsca pobytu Ojciec pozwa'a і Joasaf naraz poznaje wszystko to, со ukry·
wano przed nim саІц n~dzc; istnienia.
Wlasnie wtenczas odwiedza go 1 пi~drzec Warlaam (Barlaam), jako handlarz drogiemi kamieniami Ма nawet taki, ktory slepych czyni widzцcymi.
chorych zdrowymi і glupich mцdrymi. Joasaf chce widziec ten kamieii, па со
mu Warlaam oswiadcza, іе musi wyprobowac jego rozum. Zaczyna mu tedy
wykladac zasady wiary Chrystusa, а wkoncu Joasaf przyjmuje chrzest swic;ty.
Ojciec, dl)wiedziawszy sic; о tem, posyla pogoii za Warlaamem, а k=edy
ta wraca z niczem, wyszukuje Nachora, sobowtora Warlaamowego і ро!>уІа go
do joasafa, аіеЬу w jego obliczu wszczцl dysput~ о wierze і dal si~ pokonac
m~drcom indyjskim. Spodziewa si~. іе w ten sposob uleczy Joasafa z chrystyjanizmu. Zamiast tego jednak, Nachor daje si~ przekonac Joasafuwi і staje
sic; chrz~.:.cijariinem.
Nie pomaga tei drugi podstc;p {pi~kne kobiety), ani trzeci, oddanie
krolewiczowi rzцdow nad роІоwц paiistwa. Joasaf propaguje chrzesc-janstwo,
przyjmuje je wreszcie nawet sam Awenir і oddaje Joasafowi rzцdy nad calem
krolestwem. Ten panuje lat kilka, poczem mianuje nast«;pcc;, а sam pod~i';\ па
) Np. Riickert. W Ukrainie znany poe;:nat Franki "Притча вро життс~
w zbiorze ":'\Ііі! 1\змарш·;t". Dat on tei naukowe studjum о .,\Varlaamie
і joasafie".
1
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Powiesc о "Warlaamie і Joasafie" znanct byla na Ukrainie
prawdopodobnie w stuleciu ХІІ. Pierwszy raz wydrukowanct zostala w Kuteinie 1637 r. Wierszem opracowal j'\ l.. а z а r В а r anowycz w "Zywotach Swifёtych"; w skrбceniu znajduje
sifё tez· w mon umentalnej "С z е t j і М і n е j і" sw. Dymitra Т uptalenki (Rostowskiego).
"S t е f а n і t і І с h n і l а t" bizantyilska przerбbka indyjskiej "Panczatantry•', zbioru bajek z zycia zwierz'\t, (w zwi'\zku
z "Panczatandrct", а wzglfёdnie z jej przerбbkct "Hitopadezct"
znajdujct sifё bajki Ezopa). W VI stuieciu przetlбmaczono Panczatandrfё na ifёzyk pegliwijski р. t.: "Kalila-wa-Dimna". Na jfё'zyk grecki przerobiono z arabskiego і dano tytul: ~~Stefanit
і Ichnilat ".
Bohaterami powiesci SC\ dwa szakale, Stefanit
і Ichnilat, przebywaj'\CY na dworze krбla lwa.
W 61 jest powodem iьtryg dworskich, ktбre koncz~ s1~ sm1erci~ przeDruga cz~sc powiesci, to dysputy krбla z mt:drcem na
bieglego lchnilata
temat dobrych і zlych doradcбw, wrogбw і przyjaciбl, zasad panowania і t. р.
Mysl~ przewodni~ j~st przewaga rozumu nad sil~ fizyczn~.

F abula jest tutaj tylko osnowct dla misternej tkaniny posentencji, zwrotбw oraz dowcipnych pytan і odpo1
wiedzi ), ktбre skladaly si~ na pelny zyciowy kodeks, zredagowany w bardzo ciekawej koncepcji literackiej. Byla to obok
Biblji ponos najpoczytniejsza ksi'\zka w ci'\iu kilku stuleci.
Nalezala do wielkiej budystycznej literatury, і szla za budyzmem
przez Tybet, Chiny і M~ngoljfё. St'\d dostala sifё do Europy,
z pocz'\tku ustnie, а pбzniej і w pismie. (Slady ustnej tradycji
зpotykamy w folklorze czeskim і francuskim). Na gruncie islamskim doznala znacznej przerбbki (w jfёzyku peglewijskiej redakcji)
а w arabskiej wersji przeszla do Hiszpanji.
Tak tedy w Europie rozpowszechnila sifё rozmaitemi drogami і w roz.maitych redakcjach.
Na Rus przyszla prawdopodobnie z greckiej w"ersji, ktбr'\
przypisuj'\ Simeonowi Sifowi (~:Jj.I.Єwv ·~:J ~~&) z roku 1081. (Ко'"
deksбw tego przekladu mamy sporo: Paryz (Nac. bibl.) Baw.
rбwnan,

1

)

Pantschatandra, etc. Benfey, Leipzig 1859.
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bibl, Monachjum, Laur. bibl. Florencja, Cesarska Wieden, Synodalna Moskwa і t. d.).
Slowianskie werzje dzielC\ sie( na dwie grupy: serbskie
і bulgarsko-ruskie. Ruskich odnaleziono dotychczas 20.
"А l е k s а n d r j а", to przerбbka powiesci na tle zycia Aleksandra W., ktбr(\ mylnie przypisowano Kalisteneusowi. (Umarl
wczesniej od Aleksandra W.).
Aleksander jest tutaj postaci~ legendarnц, nie historycznц. Syn egipskiego
krola Nektuneba, ucieka przed Darjuszem do Macedonji, podbija nietylko
Grecj~, ale і Rzym, w swoich wyprawach oglцda wszystkie cuda swiata, walczy
z olbrzymami і maloludkami, z ludzmi о psich glowach і z Amazonkami, pokonuje Goga і Magoga, zabija cesarza lndji Pora w pojedynku, kцріе si~
w cudownem jeziorze, ktor~ daje nadzwyczajn~ sil~ jemu і jego wojsku, аі
wreszcie mowiцce drzewo przepowiada .mu smierc w Babilonie, gdzie tei
і konczy od trucizny.

TC(sknota za bohaterem, ktбryby wszystko widzial: doswiadczyl najrozmaitszych przezyc, podbil swiat, zdobyl slaw~ і umarl,
nie zaznawszy rozczarowan starosci, znalazla swбj wyraz w tej
powiesci. Bylo tam tez wiele ciekawych, choc nieprawdziwych
wiadomosci о rozmaitych krajach, narodach, dziwach і cudach,
а do tego wiele moralizuj(\cych sentencji, m(\drych s~dбw і wyrokбw Aleksandra. Wszystko to zapewnialo "Aleksandrji" szerokie kola czytaj(\cej і sluchaj(\cej publicznosci.
Powiesc ta przechodzila rozmaite redakcje, droga jej і cz~s
przybycia na Rus jeszcze nie ustalone 1).
О poczytnosci па Ukrainie· nawet z koncem XVIII stulecia
swiadczy wzmianka w "Eneidzie" Kotlarewsklego.
Z "дleksandrjC\" wiC\zala si~ powiesc о "1 n d у j s k і е m
с е s а r s t w і е", jedna z wersji zachodnio-europejskich opowieS.ci
о prezbiterze Janie, ktбry pokonal mahometanskich panuj~cych
і d(\iy na pomoc rycerzom wypraw krzyzowych. О jego bajecznem panstwie kr(\iyly najfantystyczniejsze wiesci, kursowaly
jego rzekome listy do Barbarosy і t. р. Przypuszczaj'\, ze na
Ukrain~ przyszla ta powiesc w tlбmaczeniu serbskiem, -dokODa"'
nem z wersji lacinskiej.
1

)

Specjalna о tem rozprawka tawrowa, "Почесть" і t. d. Charkow 1908.
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Do obiadu jestem patrjarchц, а ро obiedzie cesarzem, ktory panuje nad
trzema tysiцcami szesciu set panujцcymi. Jestem obroncц wiary prawoslawnej.
Оо przebycia mego panstwa trzeba dziesic:c miesic:cy w jednц stronc:, а w drugц,
gdzie ziemia styka si«: z niebem, nie wiem nawet іІе і t. р.

Mniejszct popularnosc!ct cieszyla si~ "Т r о j а n s k а h і s t or j а", kt6rej autorstwo przypisywano fikcyjnemu Diktisowi і F rygijczykowi Daresowi, ktбrzy nibyto byli uczestnikami tej wojny.
"Trojansk" historjcc" р. t.: "Przypowiezc о krбlach" znajdujemy
w przekladzie bizantynskiej kroniki Manasji, ale icczykiem rбzni
si~ ona od przekladu kroniki. Zdaje si~, ze byla opracowana
wczesniej і do kroniki w XIV stuleciu dolctczona.
Hekubie sni sicc, ze jej syn Parys stanie sicc powodem
zguby Troi. Wiccc wyrzucono go na pastw~ losu. Ale pasterze
ratujct go, wychowuj'\ і wyrasta na pi~knego mlodzienca, rozstrzyga spбr mi~dzy boginiami, za со mu Wenera obiecuje Helencc. Parys udaje sic; do Grecji, porywa j'\ і staje sicc powodein
wojny trojanskiej, ktбra pocictga za sobct zgubcc Troi.
"D е w g е n і j е w о d ij а n і е" to przerбbka bizantynskiego
bohaterskiego poematu na tle walki Grekбw z Saracenami.
Dewgenij-Digenes, syn Araba і Greczynki, (st(\d jego imic;),
bohater, odznaczaj"cy si~ nadzwyczajnct sil" і odwag'\, pokonal
cesarza Filipata і jeszcze potcczniejszego Stratega, z ktбrego
cбrkct ozenil si~. Na slowianskim gruncie walka Grekбw z Saracenami przemienila sicc we walkc; prawoslawnych z poganami
а do poematu dodano przypowiesc о rycerzu і smierci 1) •
.. Opowiesc о przemctdrym Akirze". (Слово опре
мудрі:'.І Акірі), bizantynski pierwowz6r arabskiei bajki z "Tysictca і jednej nocy" о krбlu Sencharibie, (odbila sicc na legendarnej biografji Ezopa), opowiada о mctdrym і zacnym doradcy
krбla Sinagripa Akirze і о jego niewdzi~cznym siostrzanie Anadanie. Cnota tryumfuje, Anadan ponosi zasluzonct kart;.
Na slowianskim gruncie powiesc ta zjawia sic; dosc рбіnо,
ale zdobywa sobie znacznct popularnosc, zwlaszcza dzic;ki licznym
aforyzmom przemctdrego Akira, ktбre pojawialy sic; tez w osobnych kopjach 2).
1

1

}

)

Literatura Woiniaka,
Ibidem.

ор.

cit. str. 316.
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Znane tez ЬуІу "S І о w а с е s а r z а S z а с h а і s z і", przerбbka prawdopodobnie z perskiego. Rtekopis pochodzi dopiero
z XV stulecia, ale jtezyk jest znacznie starszy.
juz w ХІ і ХІІ stuleciu znany ЬуІ na Ukrainie caly szereg ар о k r у f б w. Tworzyly one olbrzymi epos chrzescijanski,
przeniknitety pjetyzmem wiary, chociaz z jej kanonami nie zgodny
і dlatego ро najwitekszej cz~sci znajdujqcy si~ na indeksie.
Prбcz utworбw drobnych, niby glossy do Biblji, ЬуІу tez саІе
dziela jak np.: Ksi~ga Adama, Ksi~ga Enocha, ·Ка z а n і е М et о d е g о ра t а r s k і е g о о poczqtku і koncu swiata, а nawet
ap.okryficzne е w а ng е lje N ik о d em а, J а kбЬ а і Р ro toew а n g е lj а J а nа. Apokryfy odznaczaly si~ fantastycznq. tresciq
і silnem uczuciem religijnem.
Odpowiadaly one na pytania, ktбre Pismo Swi~te pozostawialo bez odpowiedzi, jak np. о zyciu Adama і Ewy ро wypccdzeniu ich z raju, о Enochu і Melchezydeku, о Abrahamie і t. р.
Zycie Chrystusa, Apostolбw, cierpienia swicctych і mtecz~nnikбw,
а wreszcie zagadnienia bytu pozagrobowego (eschatologja),
otwieraly przed wyobra.iniq czytelnikбw szerokie pola myslowe·
Mamy witec apokryty Starego і Nowego Testamentu, apokryficzne Dzieje Apostolskie, apokryficzne Zywoty Swicctych,
а wreszcie eschatologiczne і apokaliptyczne apokryty.
Szly one na Rus z Bulgarji (Ь u l g а r s k і е Ь а s n і е) ,
przynosili je p(\tnicy і cudzoziemcy. Do najulubienszych nalezala
"W ес d r б w k а Ма t k і В о s k і е j ро рі е k І е", (Хожденіе Бо
городиці по муках), tem~t, ktбry stal site tez osnowC\ "Komedji Boskiej" Dantego. Apokryfy wywarly znaczny wplyw nie
tylko na twбrczosc ludow(\ і pisщiennictwo, ale tez na sztuki
plastyczne (np. mozajki w katedrze sw. Sofji w Kijowie) 1).
Tak przedstawia sicc w ogбlnym zarysie бw nowy, chrzescijanski fundament, na ktбrym zaczccto budowac gmach wlasnej
literatury.
Ktбre kamienie і cegly, skC\d і kiedy do tego fundamentu
1
)

Nad apokrytami pracowali: Tichonrawow, Porfirjew, Jagit, Nowakowicz, Sumcow, Franko. Franko wydal jc w ·V tomach, J..w6w 1896-1910.
(Dokladna literatura u Woiniaka, ор. cit. 317-319).
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przywieziono, dokladnie oznaczyc trudno, gdyz wspбlny staroslowianski j«izyk nadaje im pozбr jednolitosci.
То tez do pewnago stopnia przedstawia si«i literatura tego
okresu jako wspб1ny dorobek poludniowo-wschodniej slowianszczyzny, а je:ieli uwzgl«idnimy dzialalnosc Cyryla і Metodego
oraz ich uczniбw na Zachodzie, to calego slowianskiego swiata
wogбle.

W Х stuleciu przoduj'\ na tem polu Bulgarzy, w ХІ Bizancjum і g6ra Atos. Ale w klasztorach Bizancjum і na swiCitej
g6rze (Atos) przebywai'\ te:i mnisi z "ziemi ruskiej ес, kt6rzy
pracuj'\ nad przekladami z j«izyka greckiego oraz nad redakcjami slowianskich przekladбw dla swego kraju. Niemo:ina wЇСіС
powiedziec, jakoby fundament pod literatur«i ukrainsk'\ byl wyl(\cznie dzielem r'\k, wzgl«idnie gtбw obcych.
Sporo te:i przekladбw і przerбbek dokonano w domu, na
miejscu, со wykazal Sobolewskij w specjalnej pracy 1).
Chinskiego muru miCidzy Ukrain'\ а Zachodni'\ Europ'\.
jak juz wyzej zaznaczylem, nie byto. "Niema ani jednego polemicznego przeciw-katolickiego dziela w tym okresie, о kt6rymby
mo:ina bylo powiedziec, :іе jest on utworem autochtona - Rusina", - powiada prof. Hruszewskyj 2). "ТСі і tamt'\ wiar«i B6g
dal", - mбwiono na Ukrainie. W "W«idrбwce Daniela", w legendzie о sw. Kindze (Latopis Halicki) na katolicyzm patrz'\
jak na wiar«i chrzescijansk", а nie jak na herezj«i.
Stosunki zmieni" si«i dopiero pбzniej, w XV і XVI stuleciu.

1 ) Do przekladow, dokonanych na Rusi zaliczaj~: Pandekty Nikona,
Regul«; Studytow, Topografi«; chrzescijanskl\, Historj«; J. Flawjusza, І redakcj«;
Aleksandrji, Pszczolc;, 11. redakcje; Fizjologa, Ksi«;gt; Ester, Eksodus Mojiesza
(apokryf), Powiesc о Akirze, Powiesc о Dewgenjuszu, Sinaksar і wiele innych.
(Vide: Нruszewskyj, ор. cit. 11. 46).
2
) Ор. cit. JI. str. 47. О wplywach zachodnich swiadczl\: Msza sw. WacJawa, krotkie iywoty Waclawa і Ludmily, mc;czenstwa sw. Wita, modlitwy
do katolickich swi~tych, pneklad katolickiej "мші :\Іатки Божіи": "wszystko
to szlo bezposrednio z Zachodu od Polakow і Czechow" - konkluduje autor.
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pismiennictwa okresu pierwszego.
Ь)

Utwory rodzime.

"Trudno nie oddac palmy pierwszenstwa staremu Kijowowi
w jego pierwszych krokach па drodze wspanialego literackiego
rozwoju, przed cal~ dalsz~ starorusk~ literatur~, w kt6rej nie
powt6rzyl si<c juz ani "Pocz~tkowy Latopis", ani "Pateryk Peczerski", ani "Slowo о pulku lgora", - m6wi Wladimirow
w swojej "Starej ruskiej literaturze". Daremnie staral si<c Istrin
oslabic zaslug<c Kijowa і palm<c pierwszenstwa oddac suzdalskowlodzimierskiej literaturze. Kij6w byl metropolj~ kulturaln~ calej
Rusi і dopiero Piotr І. punkt ci<czkosci przesun~l stanowczo do
Petersburga. Do czasu Piotra І. wszelkie nowe idee, nowe pr~dy
і wszystko to, со Rus wi~alo z umyslowym ruchem kulturalnego swiata, szerzylo si<c w kierunku p6lnocno-wschodnim, nie
odwrotnie.
.
Kulturalne pierwiastki Kijowa maj~ tak wybitne cechy, ze
znaczenia ich w cywilizacji Rusi zaprzeczyc niepodobna. W historji literat ury, jak juz widzielismy, charakteryzuje go zainteresowanie dla zagadnien 6wczesnego ruchu umyslowego, ch<cc
rozszerzenia myslowych widnokr<cg6w, wrazliwosc estetyczna
і tolerancja w sprawach wiary. Nie widzimy tutaj owego -dogmatycznego konserwatyzmu, owego zasklepiania siEC w kwestjach
formalistycznych, owej trwozliwosci przed wszystkiem, со nowe
і оЬсе, ktбre to cechy charakteryzuj~ p6zniejsz~ p6lnocno-rusk~
tworczosc. Dwa typy etnograficzne, dwie geograficzne jednostki,
stwarzaly dwie odmienne fizjognomje kulturalne.
Polityczne warunki doprowadzily do przewagi p6lnocy nad
poludniem, do panstwowej hegemonji pierwszej nad drugcь і, со
wslad za tem idzie, do silniejszego rozwoju literatury rosyjskiej,
ale dop6ki to nie stalo siEC, Kij6w dominowal nad Rusi~.
U wr6t oryginalnej literatury W. ksiECstwa Kijowskiego
wita nas wyniosla postac І 1а r j о n а.
Kaplan cerkwi sw. Apostol6w na Berestowem (polu), chodzil na Peczerskie wzg6rze, modlil si<c і ЬуІ jednym z pierwszych,
kt6rzy kladli osnowy pod Kijowsko-Peczerski klasztor, najbogatszy і najbardziej dla wiary і oswiaty zasluzony. W roku 10_51
І
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wybrano go pierwszym metropolit(\ ruskim bez wspбludzialu
carogrodzkiego patrjarchy. Rozpocz~a sicc akcja о autonomjcc
cerkwi. Pierwsze рrбЬу nie powiodly sicc. W roku 1054 umarl
protektor Ilarjona, Jaroslaw MC\dry. Ilarjon zrezygnowal z tronu
metropolitalnego і wst(\pil do klasztoru 1). PrzypisujC\ mu chwalebnC\ oracjcc "Q Zakoni і BlahodatЇ'' (tj. о Starym і Nowym Testamencie), wygloszonC\ w roczniccc smierci Wlodzimierza W. w Kijowie wobec ksicccia Jaroslawa MC\drego і jego rodziny. Ilarjon wzorowal sicc na бwczesnej greckiej retoryce, uzywal obfitych figur і tropбw, poslugiwal sicc paralelizmem, symbolami, antytezami, ale erudycja nie zabila w nim szczerego
uczucia. Przemawia nietylko, jako kaplan, ale tez jak obywatel,
ktбry kocha swбj kraj, szczyci sicc jego swietn(\ przeszlosciC\
і prosi Boga о pomyslnC\ przyszlosc dla niego. Та picckna modlitwa stala sicc bardzo popularn(\ na Rusi .
.,Wstan і spojrz na syna Twego, jerzego, ozdob~ tronu Ziemi
Twojej, і raduj .si~ і ciesz si~ І Spojrz na synowl\ Twojl\, lryn~. na
wnukow і prawnukow. jak iyjl\, jak Bog ich chroni, jak Chrystusa
chwal~ і jak poklaniaj, sic; imieniu Jego. Spojrz na grod, wspanialosci~ t•ni~cy, na kwitn~ce cerkwie, na wzrastaj~ce chrzescijanstwo
а ujrzawszy, ciesz sic; і raduj, chwal~c dobrego Boga, sprawc~ tego
ws2. ystkiego".

Liryczne partje przeplataj(\ wyklad teologiczny. Mowca
zwraca bacznC\ uwagcc na formcc. Jcczyk jego jest rytmiczny, zblizony do tego recytacyjnego rytmu, ktбry wyczuwamy niejednokrotnie w kronikach, w ,.Siowie о pulku lgora", w "Siowie
о Zmartwychwstaniu i.azarza", w pogrzebowych lamentach,
а wreszcie w d u m ас h kozackich. W plyw oracji Ilarjona na
pбzniejsze pismiennictwo ЬуІ znaczny. W kronice halicko-wolynskiej znajdujemy parafrazy tej oracji. Tak ~amo w literaturze
serbskiej (Domencjan).
Najstarszy rcckopis utworu Ilarjona znajduje sicc w tak
zwanych finlandskich urywkach, (wiek ХІІ) 2 ).
1

) Wedlug hipotezy Prisielkowa zdobyl tam sobie slawc; jako Nikon
W і е І k і і ЬуІ jednym z pierwszych kronikarzy Rusi.
1 ) Wydania:
.па:~Іятнюш ;1.ревн. русск. церковно-уч. лит. І."
"Памятнпки вре:~tен-ь ве:1. кн. Ярослана", М. 1844.
Ж.:r.ано&-ь: С1оно о законt и fі.1аrо:щти і t. d. Petersb. 1904.

10(.)

Ilarjonowi przypisujC\ jeszcze inne kazania, ale bez dostatecznych na to dowod6w. NalezC\ one raczej do literatury anonimowej.
Z imiennej wyr6zniajC\ si~ nauki peczerskiego mnicha
Те о d о z е g о Ct 1074 ', pisane dla kiasztornej braci. SC\ one
niepretensjonaine і niewybredne pod wzgi~dem formy, аІе szczere.
Mnich Т eodozy stwarza regul~ kiasztornц, przestrzega post6w, czuwania, modlitw, zach~ca do cn6t chrzescijanskich і usilnie
stara si~ о to, azeby jego brac klasztorna (okolo 100 os6b)
przej~la si~ duchem ascezy. Wmieszal si~ on ЬуІ w sp6r ksi~cia
Swiatoslawa z bratem lziaslawem, ale do takiego tragicznego
rozwiC\zania jak w Krakowie (Boieslaw Smialy і sw. Stanislaw)
nie doszlo.
Jako Iiterat nie wytrzymuje Teodozy z Ilarjonem por6wnania. Ма bardziej historyczne znaczenie. (Zaliczono go w poczet
Swi~tych).
Wsp6lczesny Teodozemu, m n і с h J а k 6 Ь, jest postaciC\
historycznie niepewnC\· PrzypisujC\ mu Ро с h w а І~ W І о d z і- .
m і е r z а і m~czenskie Z у w о t у В о r у s а і НІ і Ь а. "Pochwala", znana tyiko z dosc p6znych kopij, podaje niekt6re
fakty і daty z zycia Wlodzimierza W. nie zawsze zgodnie z kronikami. "Zywoty" wcaie dokl.adne, czasami nawet reaiistyczne,
przedstawiajC\ wasn bratob6jcZC\ ро smierci tego ksi~cia. Geneza
obydwu jest niepewna. Tak samo hipotetycznie tylko przypisujC\
niekt6re utwory himnoiogiczne kijowskiemu mnichowi G r z eg о r z о w і. (Himnoiogja juz w ХІ stuieciu jest wcaie obfita).
Pewniejsze SC\ postaci К І ym а (К І е m е n s а), S m о І atycza і Kyryla (Cyryia) Turowskiego.
S m о І а t ус z, od 1147 r. metropoiita kijowski, podobnie,
jak wieiki jego poprzednik Ilarjon, prowadzi walk~ о autonomj~
cerkwi. Wrog6w mial z tego powodu wieiu, zar6wno w CaroКалугинn: l.1apiuнn і

nomapewa t.

t. d.

(Па:о.tитники

.:tp. русск ..шт. pod redakcj~ Po-

І.).

Присслкоnn: :\Іитрополит Иларіон'Ь і

t. d. Peterb. J 911
Moskwa 1901-4
ГрушевсhІШЙ: Історія укр. ,,ітератури Кij6w-Lw6w 1923.
Возняк: Уст укр . .літ. Lw6w 1920.
ГолубинскіІІ: І·Історія русск. церкви,
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grodzie jak і w Rusi pбlnocnej. Kilkakrotпie uciekal z Kijowa.
W roku 1164 sprawcc ostateczпie przegral.
Pozostata ро піm ер і s t u l а (Poslanie) do То m а s z а,
prezbitera smolenskiego, w ktбrej Smolatycz odpiera zarzuty,
jakoby chelpil sicc swojem filozoficzпem wyksztalceгiem і пiepo
trzebпie cytowal Homera, Aristoteiesa і РІаtопа, а Iekcewaiyl
Grzegorza, пauczyciela Т omasza Smoienskiego. Pismo swiccte,
wedlug mпіеmапіа Smoiatycza, zawiera wieie miejsc, ktбre trzeba
tlбmaczyc symboliczпie. Wymaga to wyzszego wyksztalceпia, do
ktбrego Smoiatycz zachccca ..adresata.
Epistula Smoiatycza jest wymowпym dowodem jego uczoZпal оп miccdzy iпnymi dziela Grzegorza Teoioga, Jапа
Eksarcha і Jапа z Damaszku. Wieika szkoda, iz tego ciekaciekawego dokumentu, ktбry jest р і е r w s z ~ І і t е r ас k о
п а u k о w '\ р о І е m і k '\ ,
піе posiadamy w orygiпaie, lecz
w рпеrбЬсе jakiegos niezna пеgо паm blizej mпicha Ataпazego.
пosci.

Kyrylo Turiwsky j (okolo r. 1130) ЬуІ biskupem
w Turowie, lpбzпiej kaпo11izowaпy). Zostawil 8 kazan па пie
dzieie і swi«ёta, rozprawcc о mпiszym staпie, ЗО modlitw і kапоп
pokutny. Z liczпych іппусh dzid, ktбre przypisuiC\ temu wybitnemu krasomбwcy, wymieпic пalezy ciekawC\ przypowiesc
о duszy і ciele 1).
Podajemy wyj,tek: .,Dzis wiosna kwitnie, oiywiajl\c jestestwa
ziemskie, burzliwe wiatry powiewajl\ cicho і piel«;gnujl\ plody, ziemia
ziarn karmicielka, traw~ zielonl\ rodzi. - Pi~kna wiosna, to wiara
Chrystusowa, odradzaj,ca czlowieka w jestestwie nowem, а burzliwe
wiatry, to grzechotw6rcze pomysly, kt6re przez pokut~ w cnotv
przerodziwszy sic;, zbawienne dla dusz owoce hodujl\.

W kazaпiach Turowskiego widoczпa jest gruпtowпa zпa
jomosc Pisma Swi«ёtego, patrystyki, literatury teologiczпej і retoryczпej. Каzапіе па Wielki PiC\tek, z treпami Matki Boskiej pod
krzyiem Zbawicieia, jest wlasciwie р о е m а t е m, реІпуm silnego
religijпego uczucia і grozC\ przejmujC\cego dramatyzmu.
Najpelniejszy Zbior w "Рукописи rp.
Sucbomlinowa. (Pokutnego kanonu brnk).
1)

Уварова"

t. 11. pod redakcjl\
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Wyjl\tek: .,Jui ja wi«;cej nigdy піе doznam radosci, Ьо swiat
m6j, пadzieja і :іусіе, Syn і Bog zgasnl\1 па· drzewie ... Nie wiem, jako
ta ziemia stac moie, czujl\c, іе па oiej Ту wisisz na krzyiu!
"Przyjdicie і zobaczcie tajemпict; Sl\du Boiego- Ьо oto ten,
kt6ry wszystko oiywil, umartwioп jest smiercil\ przeklc;tl\"·

Natomiast kazanie na Wniebowstctpienie Chrystusa, to
trjumfalne misterjum, ktorego poczcttek rozgrywa si~ na ziemi,
а dalsza akcja w niebieskich regjonach.
Turiwskyj, jako autor hymnow, okazuje sporo orygin;Inosci, jednoCZC\C tradycj~ literackct Z pierwiastkami poezji }udowej. jest on artystct duzej miary, ale jako konstruktor ust~
puje miejsca Ilarjonowi. Podobnie jak on uzywa wszystkich
srodkбw, ktбremi rozporzctdzalo owczesne krasomowstwo, aZ do
rytmu і rymow (werbalnych) wlctcznie. Paralelizm і symbolistyka
odgrywaj'\ u niego znacznct rol~. Ale uwaga jego jest bardziej
zwrocona na pi~kny, wyszukany wyraz,- а mniej na cele wychowawczo moralizujctce 1).
Wraz z Ilarjonem і Smolatyczem nalezy do autorбw, dbajцcych о wysokct kultur~ literackct. Natomiast Nestor, Teodozy
і inni piszC\ popularnie.
Do ХІІ. wieku nalezy prawdopodobnie Jerzego Zarubskiego Е рі s t u l а d о d u с h о w е g о S у nа, zalecajctca mlodziencowi, ktory w autorze chcial miec swego duchowego ojca,
wszelakie chrzescijanskie cnoty: pokor-;, milosierdzie, litosc і milosc bliiniego.
Radzi strzec tajemnic prz yjaciбl, wystrzegac si~ plotkarstwa і zazdrosci. Wyst~puje przeciw zabawom swieckim (wiesiolkowie, muzycy, "skomorochy"), kaze g<csli zastctpic psalterzem, а gaw~dy і filozofowanie czytaniem ksiC\g' teologicznych.
Anonimowe ро с h w а І у і k а z а n і а kryjC\ ciekawy pobytowo-obyczajowy materjal. Jedno р. t. "S l о w о о k s і С\ z ~
t ас h" zwraca si~ z gorctcym apelem do ksict:ictt, azeby zaniechali wasni і і W а 1 k Ь r а t О Ь О j С Z уС h" 2), ktore SC\ powodem
1
) Najdawoiejszy rc;kopis kazati Turowskiego z roku 1282 (Kormcza Koyha)
one tei znane w poludпiowej Slowianszczyinie. Modlitwy drukowano
w XV. wieku.
2
) Motyw: "Siowa о pulku lgora".

ВуІу
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niedoli narod~. lnne gani~ ich za to, ze buduj~ sobie wspaniale раІасе і urz'\dzaj'\ uczty .wieloludne".
Szukajcie, k.si~i~ta, zbawienia w р r а w d z і е , wyzbywszy
poil\daoia zlota, а wy, ksi4;ine- panie, wiedzcie, іе ratunek
wasz w р r а w о s с і і w pogard1;eniu srebrem. ,
si~

W

utworach tych przez powlokcc ascetycznego krasosicc uchwytne ksztalty rzeczywistosci,
а przez teologiczn~ erudycjcc przeziera naiwny wyraz picckna.
Kazania ("S І о w а'') і Zywoty ("Z у t і а") dominuj'\ nad саІ'\
twбrczosci'\ ХІ. і ХІІ. stulecia.
ОЬа te rodzaje nietylko przenikaj'\ bogat'\ hagjograficzn~
literaturcc, ale wkraczaj'\ nawet w dziedzincc historji, tak, ze
trudno dzisiaj powiedziec, czy pierwotnem zamierzenie m historykбw ЬуІо przekazanie potomnym wiesci о czasach minionych,
czy tez chccc wymalowania galerji wielkich і wielce dla wiary
і kultury zasluzonych mcczбw.
malowidlach tych przestrzegaj'\
oni wzorбw і kanonбw bizantynskich, stwarzaj~c raczej "і k оn у::,
nH: ро r t r е ty. Religijno-artystyczno cele gбruj'\ nad realistycznospolecznemi. А przeciez wbrew intencjom autorбw przez linje
stylizowane przeziera rysunek rzeczywistosci, а przez dzwiccki
klasztornej antyfony dolatuje do naszych uszu odg-los piesni
ludowej. І wlasnie to zlanie sicc elementu bizantynskiego z miejscowym, narodowym, nadaje ukrainskiej hagjografji niemalo
swoistego uroku.
Z hagjografбw najglosniejsze imicc zdobyl sobie N е s t о r
(* 1056-1114), ktбrego tez, nie zupelnie slusanie zresztct, nuywajct ojcem historjografji ruskiej 1). Chociaz zywot jego wszedl
w sklad "Pateryka", nie posiadamy wiele biograficznych danych.
Wiemy, ze wst~pil do Peczerskiego klasztoru ро smierci Тeodozego, bral udzial w przeniesie11iu jego relikwij (1091 1 і zdobyl
sobie szeroki rozglos, jako mctz uczony і swiccty.
Napisal "С z t е n і а" -(Czytania) о mccczennikach Borysie
і Hlibie, ktбrymi zajmowal sicc przedtem Jakбb Mnich, -ощ
Zywot sw. Teodozego. Autorstwo obu tych prac jesf
mбwstwa zarysowywuj'\

w

1
) Wtadimirow і Abramowicz bronii\ tego pogl~du, Hruszewskyj atakuje,
Szachmatow opowiesc о poczi\tkach klasztoru peczerskiego przyp~~
nowi Wielkiemu, ktorego Prosielkow identyfikuje z Ilarjooem.
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pewne, natomiast niepewnym jest stosunek Nestora do
Mnicha. Obydwaj zalezni byli od wzor6w bizantynskich .

Jakбba

.,J е d п е g о dпіа, kiedy poszedlem do miasta w j а k і е j s
sprawie і usiadlem sobie па j е d п е m miejscu, siadla kolo mnie
j а k а s kobieta, kt6rej dotychczвs піе znalem. Powiedziala mi, іе
przyszla z і п п е g о miasta, піЬу Bogiem wiedzioпa. Opowiedziala
mi о swi«;tym Ojcu Mikolaju і о Ьlogoslawionych m«;czeпnikach Вo
rysie і Hlibie, powt6rz«; wam to teraz, а wy sluchajcie pilnie і nie
zraiajcie si«; niezr«;cznosci21 moj21"·
Tak prosto і bez pretensyj opowiada Nostor. "J е d n е go
dnia"' "j а k а s kobieta"' z "і nn е g о miasta" swiadczё\, jak
skrz€Ctnie retuszuje on realne rysy, dbajё\c о wyraz ogбlny, uduchowiony, chce bowiem, azeby postaci jego owiane ЬуІу urokiem nadziemskiej swi€Ctosci. Jako literat wykazuje duzy talent
kompozycyjny і poczucie stylu 1). Chociaz ulega wplywom hagjografji bizantynskiej, kopistё\ nie jest. Zwlaszcza w zywocie Teodozego wprow adza tak wiele materjalu oryginalnego, iz czytelnik ch€Ctnie zapomina о wzorach. Zywot sw. Teodozego znany
byl tez w Bulgarji і Serbji, і to juz przed stuleciem XV 2).
О Nestorze, jako historyku, b€Cdzie mowa p6zniej.
) Trudпo oprzec si«; wrazeп1u, іі na hagjografj«; wplywala ikonopla'tyka. Cerkiew sw. W авуlа, zbudowana па wzgorzu, па kt6rem stal ,,idol"
Peruna. Cerkiew Desiatyппa (989-':96), katedra Sofijska (1037), Cerkiew Uspienia w Kijowskiej tawrze ( 1073), wreszcie Michajlowski Sob6r (1108), ozdobion~
ЬуІу wspaпialemi freskami і mozajkami Do dzisiejszego dnia w Sofijskiej katedrze J..rzechowalo &*; 625 freskowych postaci, olbrzymia mozajka z postaci21
Matki Boskirj, Eucharystja, Zwiastowвnie, Pantokrator. Widok tych stylowych
dziel s:ztuki musial wplywac па styl utwor6w slowa.
1
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Z konca ХІ. st. mamy саІу zbior utwor6w, poswi~conych
bardzo popularnemu na Rusi swi~temu Mikotajowi. Z у w о t s w.
Мі k о І а j а przerobiono z greckiego oryginatu, tak samo niektore cuda.' Ale о r у g і nа 1 n е s '\: Ка z а n і е о р r z е n і esieniu jego zwlok do Bari (w ltalji), Pochwala і cztery
ор о w і а d а n і а о с u d ас h. Z nich najpi~kniejsze о cudzie
z jencem polowieckim. Oto tresc jego :
Kijowski poboiny Rusin trzymal u siebie w niewoli bardzo
bogatego Polowczaninв. Chcial go puscic na wolnosc, аІе jeniec nie
mial wykupu, ani r~cz:yciela. Poszli wi~c do cerkwi і Polowczanin
wezwal sw. Mikolвja, аЬу r«;czyl za niego, іе kiedy wroci do domu,
to wykup przyszle. Wrociwszy jednak, smial sit; z latwowiemego
Rusina і nawet nie myslal о uiszczeniu si«; z dlugu. Trzykrotnie upominal go sw. Mikolaj, аі wreszcie dotkn~l go tak okropn~ chon Ь~.
іе Polowczanin odeslal do Kijowa bogaty okup, аіеЬу si«; tylko od
niej uwolnic.

Wplywy hagjografji na historjografj~ <Zywotow swi~tych
kroniki) sц niezaprzeczone. Tylko stylizacja z koniecznosci
ustцpila miejsca dцzeniom do t. z. historycznej prawdy. Nie
stanie si~ to pr~dko і nagle. W rysunku historycznych postaci
dlugo jeszcze widziec Ь~dziemy t~ sam'\ ikonograficzn'\ tradycj~, ktor" widzielismy w Zywotach swi~tych. Ale poezja ludowa ozywia je coraz bardziej і coraz cz~sciej kronikarz ulega
urokowi niepokonanej sily zycia. Zapomina wi~c о szablonie,
pisze szczerze, tak, ze ро wielu stuleciach w stowach jego wyczuwamy tchnienie epoki 1).
Pierwowzorami ukrainskich kronik ЬуІу bizantynsko- bulgarskie "kroniki swiata". Nie jest wykluczone, ze ich miernej
wartosci dziejopisarstwo nasze zawdzi~cza swojц oryginalnosc~
(ВуІу zbyt slabe, azeby wywierac mogly wplyw silny). Kronikarstwo na Rusi tworzylo si~ anonimowo, zbiorowo і kompilacyjnie. МіаІо to swoje dobre і zle strony, Zamiast calego sze~
regu autorow і utworow, z rozmaitych miejsc і roznych okresow czasu, mamy dzisiaj historyczne zbiory, jakies niby dziejopisarskie archiwa, w ktorych praca wielu ludzi, oraz indywi~
па

odziedzicz~ p6iniejs1 hн;toryej
) Тео dar wskrzeszania przeszlosci
Ukrainy: Kostomarow, Kulisz, Antonowycz, Bahalij, і nвjbardziej %. oidt ·~
iony, najwszechstronniejszy - М. Hruszewskyj.
1
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dualne ich cechy zlaly sicc w pelne caloksztalty. Jest cos wspбl
nego zatem, со l(\czy piesn Iudow'\ z pisan'\ piesnie\ о przeszlosci - z kronikami, а mianowicie - ofiara indywidualizmu
ich twбrcбw. Kroniki ukrainskie, to nie utwory poszczegбlnych
autorбw, lecz zbiorowa ksiccga przeszlosci narodu. То tez geneza tej ksiccgi nasuwa badaczowi nieprzezwycicczone trudnosci 1).
Zawi(\zkiem jej jest "Ро cz '\ t k о w а", lub "N aj d а w n і ejs z а" k ro n і k а k і j о ws k а. Nie zachowala sicc ona w oryginale, tylko w zbiorze ~porz(\dzonym prawdopodobnie na Wolyniu w ХІІІ. w., pбiniej w okolicy Pskowa przepisanym.
Zbior ten to К о d е k s І р а с k і. Bli:iszy oryginalowi jest
kodeks Chlebnikowski, sporцdzony na terytorjum ukrainskiem, oraz
pochodz~ce od niego kodeksy: Zywotowski, (Pagodinski) і Jermolajewski.

Osnowcc najstarszego kijowskiego latopisu tworzy: "Р ow і s t ' w r е m е n nу с h І і t". Opiera sicc ona na tradycji miejscowej, kijowskiej і nie zajmuje sicc pбlnocn'\ Rusi(\· (Normandska
teorja jest pбzniejsz(\, ad maiorem gloriam Nowogrodu powstal'\)·
"Powist' wremennych lit" to poprostu zbiбr kijowskich opowiesci о zalozeniu Kijowa, о jego pierwszych panuj(\cych oraz
о ich walkach z wrogami. Autor korzystal tez z piesni ludowych і nie kusil sicc о chronologizacjcc, ktбra pojawila sicc dopiero pбzniej.
Z biegiem czasu wskutek ustawicznych przerбbek і wstawek ta pierwotna powiesc zmien"ila sicc nie do poznania ;
schrystjanizowala sicc і zbizantynizowala. Historjcc Rusi starano si~
zwi(\zac z dziejami powszechnemi, od potopu і wiezy babilonskiej pocz(\WSZ)'· Podobnie tez usilowano Kijбw zwi(\zac z Nowogrodem. Od niego przyjccto normandsk'\ teorjcc pochodzenia
S z І есе r uwa:ial za najstarsz~ kronikc; rusk~ dzielo Nestora. Przeciw
takiemu mniemaniu wyst~pil S t r о j е w (1820). Mic;dzy 1840 а 1850 r. prowadzono iyw._ polemikc; na ten temat. Ро pracy В е s t u і е w а (1868) przyzoano kompilacyjny charakter kronikom ruskim. Okolo roku 1890 S z а с hm а t о w porusza kwestjc; na nowo. Usiluje wykryc poszczegolnych autorow
kompilacji. W roltu 1922 jego uczen Р е r f е с k у j wydaje w Bratyslawie rozprawc; р. t. ,,Русскіс ,,t,тописю.Іе зно;J.ьІ'' itd , w ktorej kontynuuje wywody
swego nauczyciela. дnalityczn._ prac«; prowadu і nadaje jej kierunek М. Н r us z е w і k у j w swojej Historji Ukrainy і w Нistorji ukr. literatury.
1)

-
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ksiC\:iщt. (Ruryk, Askold, Dyr, Ihor). jeszcze pб:iniej do tej pІer

wotnej "Powiesci о latach dawnych" wlC\czono rбwniez opowiesci о poszczegбlnych ludziach і zdarzeniach jak n. р. : о zalozeniu Peczerskiego klasztoru, о powstaniu w Kijowie, "о karach boskich", о smierci W sewoloda, о wojnach z Polowcami,
а ·wreszcie (pod rokieт 1097) wzruszajC\CC\ swoiт realizтeт powiesc о oslepieniu ks. Wasylka Trembowelskiego.
Pod rokieт 1111 znajduje sitC dopisek О. Sylwestra, ihuтena wydubyckiego, ktбrj "te ksitCgi napisal''· Czy ЬуІ tylko
kontynuatoreт, czy jednym z redaktorбw lub autorбw, jest to

pytanie tak sато nierozstrzygnic:te, jak rola Nestora і Nikona.
ju.Z Kostoтarow staral sitC wydzielic z tego dziejopisarskiego archiwum element czysto literacki, owe piesni і "slowa '',
z ktбrych korzystali kronikarze, przerabiajC\c je na тоdІ~ duchownC\, t. j. zacierajC\C ich charakter swiecko-pogaiiski. м. Hruszewskyj prowadzi t~ praCtC dalej. Pokazuje si~, ze juz w zaWЇC\zku t. zw. "Kroniki N~stora u тату slady jakiejs sagi о Kiju
і jego braciach oraz ich siostrzycy, bialej Lebedi 1). Obrowie
zтieszani z klechdaтi о olbrzymach, historja Olega wykazuje
rбwniez motywy poetyckie, tak samo jak historja z mieczeт
przy zbieraniu daniny dla Chazarбw 2). Paralel~ bardzo pi~knej
powiesci о wieszczym Olegu, ktбry zginC\1 od swego ulubionego
konia 8 ), znajdujemy w islandskich sagach і w serьskiej opowiesci. Oleg і Olga prowadzC\ nas do Eddy.
о walkach z Derewlanami і Ulyczami swiadCZC\ rбwniez
slady jakichs zaginionych rapsodбw, w ktбrych jest mowa, jak
to kijowscy ksiC\ZtCta "przym~czali" niepokornych SC\siadбw.
Dzieje Swiatoslawa to tez niby jakas wielka bohaterska piesii.
То samo powiedziec mozna о historji Wlodziтierza Wielkiego,
jego wojnie z Jaropolkiem, jego krwawych swatach z RohnidC\,
tabt;di - w jt;zyku ukrainskim rodzaju ienskiego.
"Polanie zaplacili dan Chazarom mieczami. І rzekli starcy chazarscy
ksit;ciu swemu: Nie dobra to danina. Zdobylismy j~ szablami, z jednej strony
ostremi а ich ort;i, to miecze z obu stron ostrzone. W ezm~ oni danint; od nas
і od ziem innych". І tak sit; tei stalo. Panujl\ bowiem ksi~i«;ta ruscy do dzisiejszego dnia nad Chazarami".
3 ) Т emat poezji Puszkina і Rudanskiego.
1)

2)
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wypraw1e ро greck~ cesarz6wnc;, Annc;, nawet о ehrzcie і szerzeniu nowej wiary.
Od Jaroslawa M~drzego literacki element traci nieco na
historycznej wartosci а nabiera bardziej dekoracyjnego znaczenia. Czuje sic; wyrazniejszy rytm, wystc;puj~ plastycznie traktowane obrazy, nad kronik~ unosi sic; duch wieszczego Bojana .
.. І s~ kosci jego dotychczas tam lezчce,
Syna Swiatoslawa і wnuka Jaroslawowego".
Cale to dziejopisarskie archiwum od .. Powiesci lat dawnych" do roku 1116 nazywamy zwykle Kronik~ Nestora.
Przedluieniem tak zwanej kroniki Nestora jest L а t ор і s
К і j о w s k і. Powstal on w Kijowie z annal6w і rozmaitych opowiesci. Dokonczono go (r. 1200) w tym samym Wydubickim
klasztorze, w kt6rym ihumen Sylwester opracowal t. zw. kronikc;
Nestora. Latopis Kijowski, podobnie jak jego poprzednik, ma
charakter kompilacyjny 1). jest historycznym zbiorem ХІІ stulecia.
Z poczчtku suchy, oficjalny і lojalny, oiywia si~ w opowiadaniu
о lziaslawie, о m~czenskiej smierci lgora і о zgonie Rostyslawa,
kt6rego ostatni~ modlitwc; do Matki Boskiej pod~e w calosci.
Natomiast napad Andrzeja Suzdalskiego і zrujnowanie Kijowa
( 1169) przedstawia powsci~gliwie і bez refleksji 2).
Dziwnie wyglчda apologja ks Andrzeja, tego burzyciela
macierzy grod6w ruskich. Natomiast bardzo wdzi~cznie odbija
od niej cykl halicki, rozpoczynaj~cy si~ rodzinnym dramatem
ks. Jaroslawa Osmomysla а konczчcy sic; powrotem jego syna
Wlodzimierza na ojcowski tron w Haliczu (1190) 3 ;. Opowiada) Skladowe czc;sci tej kompilacji і jej uwc:rstwowienie oznaczyl Hruszewskyj w swojej .,Historji Ukrainy" t. JІІ. str. 4S7, wydanie 2.
:t) "Wzic;ty ЬуІ Kijow miesi<\ca marca, 8 dnia, w srodc;, w drugitn tygodniu postu. І grabiono саІу grod przez dwa dni: Podole і Gorc; і klasztory
і Sofjc; і Dziesic;cinnq cerkiew. І nie ЬуІо l.tosci znik<\d і dla nikogo. Cerkwie
plonc;ly, chrzescijan zabijano, innych wi<\zano, kobiety prowadzono w niewol~,
gwaltownie rozl<\czano z mc;iami, dzieci plakaly, patrZ<\C na matki. Zlupiono
majl\tku mnostwo, ogolocono cerkwie z obrazow, ksiv і ~zat, dzwony wszystkie zdjc;to. І ЬуІ w Кijowie jc;k, tc;sknota і smutek nieucieszony і lzy nie.ustanne".
3
) Opowlesc о trz( ciej wyprawie krzyiow~j przemawia za halickiem ро~
chodzeniem tej partji.
1
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nie о intrygach W sewoloda Suzdalskiego jest niedokonczone.
Kronik«c zamyka opis poswi«ccenia cerkwi na Nowym dworze
і pochwala jej fundatora.
Kronika Kijowska, пajwi«cksza ze wszystkich kroпik ruskich,
-odznacza si«c rбzпorodпC\ tresci(\, rozmait(\ formC\ і cz~sto zmieпiaj(\cym si«c toпem. Poszczegбlпe cz«csci skladowe піе zostaly
scemeпtowaпe пalezycie. Nie jest опа zatem artystyczпem dzielem w calosci, ale w poszczegбlпych cz«csciach przedstawia
wartosc pierwszorz«cdпC\· Opowiesc о lziaslawie to jedyпy
w swoim rodzaju obraz zycia па Ukraiпie w ХІІ stuleciu. Widzimy ksi(\2:(\t, ich rodziпy, ich otoczeпie, walk~ pogl(\dбw,
scieraпie si«c iпteresбw, osobistych і klasowych. Wyczuwamy
rozdzwi«ck mi«cdzy p~C(kпemi haslami а brzydkiemi dzielami,
mi«cdzy slowem і czynem, widzimy jak sprytny ksi(\ZC( potrafil
wodzic za поs swoich poddaпych, jak wybitna jedпostka dawala sobie rad«c z tlumem, jakie ЬуІу hasla czasu і idealy zycia.
Wszystko to przedstawioпe zostalo spokojпie, realnie, czasem
nawet realistyczпie, bez popisywaпia si«c erudycj(\, bez obludy
і bez jakiejs teпdeпcyjnosci, z podejrzanych wyplywajC\cej motywбw. Opowiesc о Wsewolodzie Olhowiczu (1140-1146) zazпajamia nas z бwczesnym mechanizmem ri(\dowym, z jego stosuпkiem do wiecu і z paktami-koпwentami ksiC\Z(\t. Halicka
CZC(SC latopisu wprowadza паs w proces wytwarzania si«c bojarskiego mC'znowladztwa na ziemiach zachodnio-ukrainskich і jego
wspбlzawodnictwo z wladzё.\ ksi(\ZC(Cё.\. Sё.\ to osobne utwory liteterackie, ktбre wl(\czono do Kroniki Kijowskiej, ale ich odr«cbnosci zatrzec nie zdolano. Swiadczё.\ one о wzmozonym ruchu
і о znacznem wyrobieniu techniki literackiej. W t. zw. Kronice
Nestora przewa:ia element poetycki, w Kijowskiej prozaicznonarratywny.
jakiej sfery pochodzili autorowie?
duchownej і swieckiej, ale utwory wi«ckszych rozmiarбw redagowano prawdopodobnie w klasztorach, gdzie znajdowano dla takiej pracy najkorzystniejsze warunki 1).
на І і с k оо І у n s k і latopis jest trzeciё.\ CZC(SCЇC\ tego
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historycznego zbioru. Kijowski zwracal uwagc; przedewszystkiem
na Kij6w і ziemie z nim zwi(\zane, Halicki zajmuje sic; gl6wnie
Haliczem і sferC\ jego wplyw6w.
Rozpoczyna sic; rokiem 1205 (smierc ks. Romana), jest zatem mic;dzy nim, а jego poprzednikiem kilkuletnia przerwa.
Chronologji brak, chociaz autor оЬіесаІ liczb~ lat pбiniej wpisac wedlug antjochijs~iego soboru, wedlug olimpjad і rzymskich
.. wisokostow" (rok sloneczny 366 dni) 1). Brak ten utrudnia
orjentacjc; w wypadkach na przestrzeni calego stulecia (ХІІІ.).
АІе autor swiadomie opuszczal daty, maj(\C na oku pragmatyzm, kontynuator zas szedl jego sladami. "Autor" - gdyz
Halicko-Wolynski latopis tem wlasnie rбzni sic; od swoich poprzednikбw, iz jest utworem bardziej jednolitym. Prawdopodobnie
dzieje calych lat 50, tj. od roku 1205 do 1255, napisal jeden
czlowiek. lmienia jego nie znamy, аІе fizjognomja zarysowywuje
sic; wcale wyraznie. Czlowiek swiecki, pozostajC\CY w bliskich stosunkach z dynastjC\ Romanowiczбw, moze dworzanin lub czlonek
ksi(\zc;cej kancelarji 2), bardzo wyksztalcony, pobozny, ale rycerz
і tylko rycerz. Rycerskim duchem owiana jest саІа jego powiesc
о losach Romanowiczбw ; celem pracy jest przekazanie rycerskiego ducha potomnosci. Ма on nietylko bystry wzrok і pewne
рібrо, ale jest tez przenikliwym psychologiem. Wyczuwa t~tno
czasu, jak nikt inny. Cechuje go pewien duchowy arystokratyzm,
szuka wykwintnej formy, ma nawet, jakbysmy dzisiaj powiedzieli,
"panskie maniery" w wypowiadaniu sic; 3). АІе jest artyst(\ wielkiej miary. W ks. Danile Romanowiczu widzi wcielenie rycerskich idealбw, robi go wic;c centraln(\ postaci(\ kroniki. Obserwuje swego wybr&nca od dziecka і wraz ze wzrostem modelu
rosn(\ sily artysty, dzielo jego potc;znieje pod wzglc;dem tresci
,'І.аІІІІЯ Арх. Ком.- Ра;~.зивИ.1ОlІСКЮІ 11.111 Кениrсберrскан .11:.топись.
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oraz srodk6w ekspresji, az wreszcie staje sic; jednym z kiejnot6w historjografji calego sredniowiecza. Jako taki, На І і с k ow о І уіі s k і І а t ор і s jest zar6wno cennem zr6dlem historycznem, jak tez pierwszorzc;dnem zjawiskiem literackiem, odzwierciediaj~cem psychikc; ludzk~ w pewnych ramach czasu і przestrzeni.
Widzimy jak na 7achodnich ziemiach Ukrainy zalamuje sic; dawny
ustr6j kijowski і jak formuje sic; nowy, blizszy zachodowi Euro ру,
jak kwestje wiary ustc;puj~ miejsca interesom dynastji, jak uczucie
patrjotyczne і poczucie rycerskiego honoru nabiera coraz wic;kszego
znaczenia. Halicz staje sic; spadkobiorc~ Kijowa; kiedy ten
milknie, on zaczyna przemawiac. Autor kroniki halickiej jest jego
wymownym rzecznikiem.
Nie chcc; przez to powiedziec, ze przemawia wyl~cznie od
siebie. І on tez korzystal z rozmaitych ir6del, obcych і swoich,
przejmowal sic; czarem piesni ludowej і opowiesci rycerskich,
ale materjal ten przetapial w swojej tw6rczej pracowni і nadawal
mu sw6j wlasny wyraz. Tworzyl nie tyie kronikc;, іІе
j а k ~ s w і е І k ~ р о w і е s с h і s t о r ус z n ~ і tem tez gl6wnie
r6zni sic; jego utw6r od wieiu, nieraz nawet bardzo uczonych
kronik zagranicznych.
Zabiegami kr6la Danieia (Danylo) о tron austrjacki koiiczy
sic; pierwsza polowa kroniki Halicko-Wolynskiej. Dalej pisze ktos
inny.
pocz~tku nasladuje swego poprzednika, im dalej jednak,
tem bardziej wyzwala sic; z zaleznosci od niego. Element rycerski
zanika, na pierwszy plan wysuwaj~ sic; pytania spoleczne і kulturalne. Ро mistrzowsku, choc nie tak poetycznie, kresli obraz
napad6w tatarskich z Kurems~ і Burundajem, а nastc;pnie przechodzi do wydarzen na Litwie ро smierci Mendoga. Dzieje od
smierci Wojszelka do roku 1289 pisze znowu jakas inna rc;ka,
naginaj~c sw6j styi і pragmatyczny spos6b traktowania przedmiotu do autor6w poprzednich. Мn і е j і n t е r е s u j е s і с;
L itw~, а wic;cej uwagi poswic;ca Poisce. Jest to r6wniez czlowiek uczony, nalez~cy do otoczenia ksic;cia Wtodzimierza Wasyikowicza, ale bardziej duchem reiigijnym przejc;ty,
niz jego poprzednicy. ldealem pierwszej polowy kroniki ЬуІ rycerski wojowniczy ksi~zc; Daniei, а daiej podobn~ roic; odgrywa uczony, dobry, ale nieszczc;sliwy ksicp:c; Wlodzimierz Wasyikowicz.
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Kronika, doprowadzona niemal do konca ХІІІ. stulecia, jest
dzielem istotnie wiekopomnem, lab~dzim spiewem, jak si~ Omelan
Ohonowskyj wyrazil, starej literatury 1).
Bliskim kronikom ze wzgl~du na tresc і form~ jest KijowskoPeczerski Pateryk 2).
Kroniki malujц portrety twбrcбw schrystjanizowanego panstwa ruskiego, Ра t е r у k stara si~ uwiecznic postaci owych m~
:iбw swiцtobliwych, ktбrzy wyrzekli si~ uciech і przyjemnosci
swiatowych na to, а:іеЬу z murбw і jaskin peczerskiego klasztoru
prowadzic zaci~tц walk~ z duchem poganstwa, z przewrotnosciц
ludzkц, z grzechem, przedewszystkiem zas, azeby pokonac sklonnosc do zlego w swoich wlasnych duszach, а to przez post,
modlitw~, czuwanie і ofiarnosc, przez cnoty mnisze. Jest zatem
Ра t е r у k ksi~gц zbiorowego dramatu walki о zbawienie duszy,
ерореjц ascetyzmu na Rusi, ktбrego gniazdem і glбwnц ostojц
ЬуІ kijowski klasztor peczerski.
Jako taki stal si~ Ра t е r у k ksi~gц najulubienszц na Ukrainie, ktбrц ciцgle przerabiano, uzupelniano, przedluzano, wreszcie
przetlumaczono na j~zyk polski (1635 r.) і niejednokrotnie drukowano.
Prбcz Р s а l t е r z а , а pбzniej Е n е і d у Kotlarewskiego
і Ко Ь z а r z а Szewczenki, zadna ksiцzka na Ukrainie takiej popularnosci nie miala. Ра t е r у k byl gloriц, promieniejцcц nad
peczerskim klasztorem, poetyckц t~czц siedmiobarwnц, ktбra
zjawiala si~ ро kaidej burzy dziejowej, dowodem Opatrznosci
Bozej, czuwajцcej nad tym klasztorem і dopбki l:.awra Peczerska
stala, dopбty Ра t е r у k opromienial jц swoim urokiem.
Najcenniejszy poetycki utwбr slowianskiego sredniowiecza
"Siowo о pulk u lgora" - zachowal si~ w jedynym tylko
odpisie, niby cudem przechowanym і odnalezionym, а Ра t е r у k,
Studja nad kronik~ HaJicko-W olynsk~ w S о І о w j о w а historji Rosjit
w Р о g о d і n а І z s І е d о w а n і а с h , w В е s t u z е w а - R і u m і n а "о sostawie russkich letopisiej, а dalej u S z а r а n і е w і с z а: Hypatios-Chronik
als Quellen-Beitrag zur osterr. Geschichte, Lw6w 1872, Ма r k і е w і с z а :
О russkich letopisiach, А r і s t о w а: Pierwyja wremiena christianstwa w Rossiji,
F і r s о w а: Sodierianie і charaktieristika halicko - ~olynskoj letopisi і t. d.
Н r u s z е w s k і е g о: Chronologja podij halycko-wolynskoji litopysy.
1
) Dlatego mowa о nim tutaj, а nie p6iniej.
1)

ІНІ

chociaz pod wzglccdem wartosci artystycznej w porбwnanie ze
S І о w е m о р u І k u І g о r а isc nie moze, mial byt niczem nie
zachwiany. S І о w о о р u І k u І g о r а ЬуІо najpicckniejszym wyrazeщ rycerskiego ducha z okresu ksiC\zcccego і wraz z tym duchem wstccpowalo do grobu; Ра t е r у k odbijal ducha walcz'\cego chrystjanizmu, wiccc zywot jego trwal dlu:iej. Walka ducha
о panowanie nad cialem, zapasy pierwiastka dobrego ze zlym,
wreszcie wielka obfitosc elementu cudownosci і bogactwo opowiesciowe zapewnialy · temu pomnikowi wiccksz(\ wytrzymalosc,
anizeli wszystkim innym.
Geneza Pateryka nie jest dosc jasna. Protoplastбw mial
w paterykach S у n а j s k і m , J е r u z о І і m s k і m , w V і t ае
Ра t r u m itp. Niejeden rys odziedziczyl ро patrystyce greckiej,
аІе materjalu wlasnego ЬуІо "z nadto wiele, wiccc і wyraz otrzymal swoisty. Data zalozenia klasztoru mogla Ьус dat(\ urodzin
Pateryka. Czy ЬуІа -- nie stwierdzono.
Pierwsza redakcja skladala sicc z powiesci о cudach przy
budowie cerkwi Peczerskiej, z epistuly Simona do Polikarpa
і z 9 jego opowiadan о swicctych, z 11 powiesci Polikarpa oraz
z kroniki mnichбw peczerskich. Zachowalo sicc 16 odpisбw tej
pierwszej redakcji. W szystkie dosc pбzne. Uczeni przyjmuj(\, ze
ta pierwsza redakcja ЬуІа gotow'\ w ХІІІ. stuleciu. (Nie wykluczone, ze wczesniej 1).
Drug(\ redakcjcc reprezentuje odpis z 1406 r., sporz'\dzony
dla biskupa Arsenjusza. Prбcz dawnego materjalu zawiera Slu:ibcc
і Pochwalcc sw. Teodozego, zywot Nestora і rozprawkcc о dziejach klasztoru.
Redakcje Ка sj а nо w s k і е z r. 1460 і 1462 rozszerzaj'\
tresc poprzednich przy рошосу materjalбw kronikarskich. (Z drugiej redakcji kasjanowskiej sporz'\dzono przeklad polski, wydrukowany 1635 r. Z niej tez drukowano prawdopodobnie Pateryk ро rusku).
..
Е р і s t u l а S і m о n а d о Ро 1і k а r р а z dodatkiem 9 opowiadan о swicctych і 11 powiesci tego:i Polikarpa tworz'\ najoryginalniejsz'\ czccsc Pateryka.
Wi«;c nie wielki grzech przeciw chronologji, jeieli na tem miejscн
teryku mowimy.
1)

оаР
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Polikarp, duch niespokojny, wstccpuje і wystccpuje z klasztoru, wreszcie stara sicc о tron biskupi. Simon odradza mu, mб
wi(\c, ze nic godniejszego 'ьус nie moze nad sluzbcc Bogu w peczerskim klasztorze. Na dowбd przytacza 9 powiesci о peczerskich mnichach, bohaterach і mccczennikach. Pelno tutaj fantastyki і legendarnego materjalu, wiele ciekawych psychologicznych
momentбw і niezwyklej kazuistyki, а wszystko przenikniccte moralizuj(\CC\ tendencj'\.
Ро w і е s сі Ро І і k а r ра maj(\ podobne motywy і przewodnie idee, ale S(\ bardziej ро literacku wykonczone і oryginalniejsze. Niektбre czyta sicc jak wcale ladne chrzescijanskie
nowele. Powiesc о Mojzeszu W ccgrzynie prowadzi nas "w Lachy",
(do Polski) і opowiada о kuszeniach tegoz Mojzesza przez jak'\s
pani(\ polsk(\. Konczy SЇС( tem, ze Pan Вбg pokaral tC( Polkcc,
а okaleczony Mojzesz wrбcil do Kijowa, umarl w Peczerskim
klasztorze і tworzy cuda dla tych, ktбrzy "walcz'\ ze Z(\dz&\".
Cenniejsz'\ pod wzglC(dem literackim і ciekawSZ(\ jest powiesc о l:.ebedniku, ktбry cudownym sposobem wyrabial sбl
z popiolu, а najpicckniejsz(\ о "Marku grabarzu".
Mnich, zamkniC(ty w mrocznej celi klasztornej, і prowadz(\cy ustawiczn'\ walkcc ze zlymi duchami, perypetje tych walk
і wojenne fortele obustronne, moc swicctego slowa і potccga
wiary, umarli, sluchaj(\cy kazan і aniolowie, pomocnicy wszelkiego zboznego dziela, wszystko to wplywalo silnie na wyobra:inicc ludu і nie .moglo pozostac bez wplywu zarбwno na twбr
czosc ludow'\ 1), jak tez і na dalszy rozwбj pismiennictwa.

*

*

*

Го л у би нск і іІ : Історія русск. церкви І.
t ту х о в" : ІІ3в'tстія от:t. русск. Я3ЬІКа. НЮ-!.
111 а х м ат о в" : 1\іевоnечерскііІ ПетериК"Ь и nечерская ~tтопись. (И:3оп.. русск. Я3І.ІІ<а, 1897. Те n і е: Житіе Антона и печерская л'tто1
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Okolo roku 1100 napisal. ksi'\z~ Wlodzimierz Monomach 1 )
swoj'\ ~~N а u k «(", rodzaj moralnego testamentu, utwбr, wymownie swiadCZ'\CY О tem, Z jaki:n trudem swieckie рібrо musialo
si(( przedzierac przez g'\szcz erudycji duchownej і jak wiele
tracila literacka koncepcja na medytacjach religijnych.
Autor "Nauki", syn ks. Wsewoloda, ktбry "w domu siedz'\c, pi((ciu j((zykami wladal" і wnuk (ро k'\dzieli) cesarza Konstantyna Monomacha, byl jednym z najenergiczniejszych ksi~'\t,
і jedynym dotychczas znanym ksi((ciem-literatem na Rusi. Czlowiek wyksztalcony, znaj'\CY greck'\ і swoj'\ literatur((, posiada
niezaprzeczony talent literacki, dobr'\ pami((c, dar obserwacyjny,
zmysl praktyczno-wychowawczy а rбwnoczesnie pewn'\ sklonnosc
do liryzmu. Z jednej strony jest widoczny u niego wplyw formy
greckiej (dichotomja) а z drugiej poezji ludowej. Z tej ostatniej
bierze chc;tnie zwroty і obrazy poetyckie. ' Мбwі wiele о swoich
wlasnych ·przezyciach, zach((caj'\c w ten sposбb swoich synбw
і nastc;pcбw do wytrwalej pracy і czujnosci, do :іусіа umiarkowanego і zboznego, kladzie nacisk na obowi'\zki ksi((cia wzgl((dem biednych і pokrzywdzonych, wzgl((dem gosci і cudzoziemcбw. Ni е ka:ie stosowac kary smierci, nawet gdyby
winowajca zaslu:iyl na ni'\, gdy:i 11 n і е g о d z і s і «( g u Ь і с
duszy :iadnego chrzescijanina".
W tym samym kodeksie (Lawrentjewskim), w ktбrym
przechowala si(( "Nauka '' ks. Monomacha, znajdujemy pod rokiem 1096 jego wzruszaj'\CY І і s t d о k s і«( сі а О І е g а Horyslawicza, z ktбrym walczyl syn Monomacha Mstyslaw і w walce
tej zgin'\l. Monomach prosi adresata, azeby mu odeslal synow((wdow((. 11 Nie widzialem przedtem ich szcz((scia, niechaj:ie teraz,
iezeli nie piesniami, to lzami uswi((C(( ich wesele". "Nie chc((
ich zla, lecz pragn(( szcz((scia dla braci w ziemi ruskiej ". Те
slowa ks. Monomacha objasniaj'\ intencje autora obu utworбw,
tak znamiennych dla charakterystyki бwczesnych warstw ksi'\Z((cych 2).
Mi((dzy rokiem 1106 а 1108 odbyl pielgrzymk(( do Ziemi
) Wielkim ksiftciem Kijowskim ЬуІ od r. 1113-1125.
') Drukowane te utwory w ,.Па.мятники л.ревие-русской
тельной .штературЬІ". tom ІІІ.
1

церковно-учи
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Swi~tej "przeor tihumen) ziemi ruskiej, D а n і е І" і opisal jC\
w swoim "Ра lo m nу k u ", (nazwa pochodzi od ра І m у, z kt6rC\
p(\tnicy z Ziemi sw. wracaii). • Palomnyk 11 to jedyny utw6r
6wczesnej literatury ukrainskiei podr6zniczej. Ма sporo geograficznego, historycznego, apokryficznego і obyczajowego materjalu. Podobnie, jak Ilarjon, nie skrywa шnich Daniei swoich
uczuc patrjotycznych і u grobu Zbawiciela zapaia Iamp~, napelnion(\ "oiiwC\ czyst(\" na intencjc; ksi(\Z(\t і rodak6w swoich.
W Jerozolimie przebyl 16 miesi~cy, zwiedzil cal(\ Paiestync;
і wszystko, со tutaj widzial і slyszal, opisal z pedantyczn(\
scislosci(\. т otez ksi(\:ika jego sluzyla jako przewodriik dla p6:iniejszych p(\tnik6w, а о jej wieikiem rozpowszechnieniu swiadczy
sto dotychczas odkrytych odpis6w. Zaczyna і konczy Carogrodem, chociaz niemniej ch~tnie przeczytalibysmy dzisiaj opis wc;dr6wki jego z Czernihowszczyzny, (z kt6rej prawdopodobnie
pochodzil), do Carogrodu. Ма bystry dar obserwacyjny, zywC\
ciekawosc dia obcych kraj6w і narod6w. Wiara jego jest szczer(\,
pozbawionC\ schoiatycyzmu. Apokryfy wybiera ciekawe і bardzo
poetyczne. Zwlaszcza szeroko і barwnie opisuje Wielkanoc
w jerozolimie.
Oto wyjl\tek: W wielki pil\tek ро nieszporach wycierajl\ Grob Zbawiciela, wylewajl\ lampy, wiszl\ce nad nim, nalewajl\ do tych lamp
"oleju drzewnego" czystego, bez wody, wkladajl\ knoty. ale nie
zapalajl\ ich, tylko о godzinie 2 w nocy zapieczc;towujl\ Groh
Zbawiciela. \Vtenczas tei gaszl\ wszystkie lampy, niгtylko tam,
аІе і we wszystkic._ cerkwiach w Jerozolimie. Т ego dnia і ja tei
chudopacholek, poszedlem о godzinie 1 w poludoie do ksic;cia
Balduina і poklonilem mu sic; nisko. А on, ujrzawszy mic;, uklonil
sic; і poprosil laskawie do siebie, moWЇI\C: "Czego chcesz ihumenie ruslo ?" Poznal mic; bowiem і pokochal bardzo gdyi ЬуІ
czlowiekiem dobrym. pokornym і wcale nie dumnym. І powiedzialem mu, іе pragnl\lbym postawic lampc; mojl\ u Grobu Zbawiciela za wszystkich ksil\il\t naszych. za саІІ\ ziemic; ruskl\ і za
wszystkich C'hrzescijan ziemi naszej.

Nie mial takiego szczc;scia utw6r drugiego Danieia, nie
mnicha, lecz prawdopodobnie mlodego, swieckiego czlowieka,
kt6rego nazwano D а n і е І е m Z а t о с z nу k і е m (wygnancem),
gdyz popadl on w nielaskc; ksic;cia і podobnie jak Owidjusz
zeslany byl w dalekie, pбlnocne ziemie, nad jezioro t..acz. АіеЬу
przeblagac rozgniewanego pana, napisal tutaj rozprawkc; dydak·
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tyczno-polityczn'\ na temat bogactwa і ubбstwa, m(\drosci і glupoty, cnбt і przewrotnosci kobiecych, godnych і niegodnych
urzttdnikбw, wreszcie dobrych і zlych ksi(\Z(\t.
Rttkopis ("Мо І е n і е" "Вlaganie") oblepil woskiem
і wrzucil do wody. Polknttla go ryba, ktбr'\ zlowil rybak ksi'\z«(c;y і w ten sposбb 11 Molenie 11 OWO dostalo sitt do r'\k ksittcia.
Ksi(\Z«( przeczytal і wzruszony ulaskawil autora.
"Biagan]e Daniela Wygnanca" poraz pierwszy przez Kalajdowicza (r. 1821) а powtбre przez Undolskiego wedltlg innej
redakcji (r. 1856> wydane, pozostaje dotychczas przedmiotem
• naukowe~o sporu.
W roku 1880 ukazalo sitt studjum Modestowa, ktбry wyst(\pil z twierdzeniem, iz саІа ta historja z wygnaniem, ryb'\
і zagniewanym ksittciem jest zwykl'\ fabul'\ literack(\, nie mа
Ї'\С'\ nic wspбlnego z zyciorysem nieznanego nam blizej autora.
Hipoteztt t«( poparli Szczurat і Istryn. Szlapkin, Gussow
і Laszczenko podtrzymuj'\ dawne mniemanie. Spбr trwa dalej.
Prawdopodobnie mamy przed sob'\ utwбr nie w jego pierwotnym
ksztalcie, tylko w pбzniejszych dowolnych przerбbkach. St'\d
nadmiar materjalu aforystycznf'go і niejednolitosc tonu. (Autor
wyst«(puje raz w roli petenta, to znowu, jako krytyk, raz prosi,
blaga і rozczula, to znбw ur(\ga і smieje sitt szyderczo). Trudno
jednak wincc za to spychac na niego, jak to uczynili Franko
і Golubinskij. Ponosi j'\ raczej nieswiadomosc niepowolanych
przerabiaczy.
Ale nawet w terazniejszym zdeformowanym ksztalcie В І ag а n і е D а n і е І а W у g n а n с а jest ciekawe ze wzglttdu na
swбj bogaty materjal gnomiczno-pedagogiczny, z ksi(\g і z ust
ludu zebrany, а spory pcck swiatla na stosunki spolecznoobyczajowe w czasach ksi'\zcccych rzucaj(\cy. Czas napisania niepewny. Та literacka petycja adresowana ЬуІа w rozmaitych rcckopisach do rozmaitych ksi(\Z(\t, jedna nawet do syna Wlodzimierza W. (А wiccc ХІ stulecie).
Wyj~tek:

Ksi~ic;, panie m6j! Wszyscy napawaj~ sic; obfitosci~ domu
twojego. Tylko ja i~dny jestem lask twoich, jak jelen wody
:ir6dlanej. І jak drzewo obok drogi rosn1:4ce cierpi od przechodz~
cych mimo, tak tti і ja wystawiony b«;dc; na obraz«; powszechnч,
dop6ki strachem powagi Twojej nie ochronisz mic;, jak· ogrodzeniem potc;inem.
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Przeglё\d
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literatury pierwszego okresu.

"Stowo о pulku lgora" і "Siowo о zm artwychwstaniu
l..azarza".

Najpi{ёkniejszym wyrazem epiki ХІІ. stulecia і najcenniejszym klejnotem slowianskiej poezji calego sredniowiecza jest
"S l о w о о р u lk u І g о ro w ym" (Piesn о wyprawie lgora).
Stworzyl jq nieznany autor nie pб:iniej jak w roku 1187 1).
W roku 1183 chodzit W. Ks. Swiatoslaw na Polowcбw, роЬіІ
ich і chana ich, Kobjaka, wziчt do niewoli. Ksiчz~ta : lgor (Nowogrбd SiwierskiІ, Wsewolod (Trubczewsk), Swiatoslaw (Rylsk)
і syn lgora, Wlodzimierz, w wyprawie tej udzialu nie brali, lecz
w maju, 1185 r. wyprawili sifё na wlasnч r{ёkfё. Nie powstrzymalo ich ani zacmienie slonca, ani przedwczesne upaly, ktбre
ksiqi(ёtom і ich wojom, w stal zakutym і na ci(ёzkich koniach
jadчcym, dobrego wyniku nie rokowaly. Ksi(\Zfё lgor, "przejчwszy
si~ nawskrбs duchem dzielnym, m(ёznym, poprowadzit swe pulki
na Polowcбw plemifё, niosчc zemstfё na mieczach za ojczyst(\
ziemi~" 2). Szli w kierunk u Donu. W pierwszej bitwie, pi~tkowej,
pokonali Polowcбw, wzi~li mnбstwo jencбw і wszelkiej wojennej
zdobyczy. Ale drugiego dnia, bardzo rano: "Ziemia t{ёtni, pylem
okryta droga, m(\ci sifё woda, chrz(ёSZCZ'\ zbroje, ukazuj'\ si~
Polowcбw roje od Donu, od morza і ze wszech stron otaczajq pulki lgora".
Dzielnie walczyli ksi(\i~ta, zwlaszcza Wsewolod, nieda·
remnie buinym turem zwany. Ale przewaga byla ро stronie
Polowcбw; sprzyjal im step і саІа przyroda. Od upalu wi{ёdfy
usta spragnione і zsychaly si~ kolczanv, stepowy wiatr d'\t
w ос1у lgorowym rycerzom, wstrzymywal ich strzaly, а polowieckim pomagal do lotu.

Od switania аі do zmierzchu,
А od zmierzchu do switania
Lecl\ strzaly hartowane,
Grzmocl\ szable о pancerze,
1
do halickiego ksic;cia jaroslawa Osmiomysla, lgorowego
) Zwraca sic;
tescia z apostrofl\ і wezwaniem do odwetowej wyprawy, czego nie zrobithy.
wiedzцc, іе Jaroslaw nie iyje.
--2) Cytaty z mego ра zekladu, Krak6w 1905.
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Trzeszcz~

kopije stalowe
W nieznanem polu,
srod ziemi polowieckiej . • .

w

Walczyli dzieri, walczyli dw а, а trzeciego okolo poludnia
upadly chorctgwie lgora.
І rozl~czyli si«; bracia waleczni
Nad brzegami szumi~cej Kajaly.
Tu ucztc; ukonczyli rycersk~,
Wypiwszy wino krwawe со do kropli.
Upoili gosci і sami
Za ojczyznc; polegli glowami,
Wi«;dnie trawa stepowa od ialu.
Drzewa t«;skni~c gal«;zie schylaj~.

"juz ruskich rycerzy nikt ze snu nie obudzi І" Leglo ich
bardzo wielu, wielu dostalo sicc w jasyr. Ksictzccta tez. Zaledwie
15 uczestnikбw wyprawy wrбcilo z Hijobow(\ _wiesci'\ do domu.
І okryly sicc smutkiem grodбw mury, а niewiasty ruskie
placzctc, wolaly: "juz nam naszych mcczбw ani myslct wym yslec,
ni dumct wydumac, ani zoczyc oczyma І"
Wбwczas to Wielki Ksi(\ZC( Swiatostaw mial sen. Snilo
mti sitё,
Ze leial na Dnieprowem wzgorzu,
Na loiu z cisu zrobionem,
Pod czarn~ kap~.
Napoj podawano mu w kruiu,
Siny, z wina і trucizoy mieszany.
А proine, polowieckie kolczany
Na obnaione lono jego
Ckliwi~c go, perly blyszcz~ce :.ураІу ...

Podniesie oczy wzwyi, а nad nim powala bez diwigaru
wisi, grozctc, ze runie, spojrzy przez okno, а tam stada biesich
wron obsiadly wzgбrza і nie lecct ku morzu ... Nie trudno ЬуІо
bojarom wytlбmaczyc ten sen ksiё\zcccy і nie trudno domyslec
sicc, со im na to odpowiedzial ksi(\ZC(. Jego ,.Zlote slowo" ЬуІо
wyrazem niezadowolenia z ksi~C\t siwerskich, krylo tez w sobie
obawcc о przyszlosc ojczyzny і okazywalo szczerct chccc odwetu.
Ale ten rycerski zamiar rozbijal sicc о niezgodcc ksiJ\Z(\t.
Zamiast z wrogami toczyli oni ustawiczne walki ze sobct. Auto-
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rytet Wielkiego ksi~cia nalezal do wspomnien lepszej przeszlosci. Ksiцz~ Swiatoslaw siedzial na kijowskim tronie, jakgdyby
lezal na cisowem lozu - obezwladniony.
А tymczasem Polowcy, rozzuchwaleni ostatniem zwyci~
stwem, napadli na Rus, zniszczyli wiele miast і z bogatemi lupami wr6cili w swoje stepy.
Kiedy zatem nadzieja na or~z za\\·iodla, autor daje glos
sercu.
W Putywlu, miescie, jako kukulki kukanie,
Slychac glos ksi«;iniczki Jaroslawny:
,,Dnieprze, Slowuty synu starodawny !
Ту, со swym strugom przez granitow lawy
Przebiles drog«; w polowieckl\ ziemi«;,
Ту, cos kolysal na swych falach brzemi«;
Statkow wielkiego ksi~cia Swiatoslawa,
Wysluchaj prosby mojej, Ьцdі laskawy,
Przynies mi ш~іа mego, bym do niego
Przez morze gorikich lez nie posylala !"
Gorцca prosba lgorowej zony zostala wysluchanц. lgorowi
udalo si~ przy pomocy Polowczanina Owlura ujsc z niewoli.
Ро jedenastu dniach w~dr6wki prz уЬуІ on szcz~sliwie do
domu 1).
Poemat konczy si~ radosnem powitaniem lgora і wedlug
zwyczaju, pochwalnemi okrzykami na czesc ksiцzцt.
Zdarzenia te od twarza poeta nie w epicznem opowiadaniu,
tylko w szeregu obraz6w, kr6tkich і silnych, impresjonistycznie
traktowanych. Powitaaie ksiцz~cych braci: lgora і Wsewoloda,
zacmienie slonca, nocny poch6d przez stepy, bitwa, ucieczka kazdy moment ma sw6j koloryt, nastr6j, sw6j odr~bny rytm.
Mi~dzy obrazy sц wstawione refleksje, w spomnienia, liryczne intermezza, z kt6rych najpi~kniejsze, to "Piacz Jaroslawny".
W akcji zywy udzial bierze przyroda, nietylko wspбlczuj~ca, ale
і wspбlczynna. Krajobraz zyje wraz z czlowiekiem, terainiejszosc
wyplywa z przeszlosci, obydwie sц rodzicielkami dni przyszlych.
We wszystkiem logika nieublagana. Dwa pierwiastki, dobry

pozostawali w niewoli
) Jego brat, Wsewolow і. syn, Wlodzimierz,
2 lata. Wlodziшierz cienil si~ z corkl\ chana polowieckiego Konczaka, ktora
wychrzcila si«; і przybyla z nim па Rus.
1
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і zly, :iyczliwi і wrodzy bogowie, Da:iboh і Dyw. Sam fakt wyprawy lgora - drobny, byly klccski о wiele gorsze, chocia:iby
niedawne zburzenie Kijowa przez .Andrzeja Boholubskiego
(r. 1169). Ale bitwa nad КаjаІц, to jeden z epizodбw kilkuwiekowej walki Rusi z narodami koczujё\cemi, Europy z Azjц, dwбch
kultur і dwбch swiatopoglё\dбw - а wiccc temat godny poematu.
Stцd powaga z jakц go autor traktuje.
Kto ЬуІ tym autorem? Rcckopisu nie mamy, tylko odpis
о wiele pб:iniejszy. Nie wiemy jak sicc autor nazywal, sk(\d pochodzil, jakie zajmowal stanowisko. Ale to pewne, :іе ЬуІ czlowiekiem swieckim, bliskim warstwie ksiё\zcccej, prccdzej rycerzem
lub dworzaninem, anizeli spiewakiem dworskim. Chwali bowiem
jednych ksiцzё\t, а potccpia drugich, czuje sicc w nim godnosc
wieszcza, а nie unizonosc dworaka. Z uwielbienia dla Jaroslawa
Osmomysla і jego cбrki, ksicczniczki Halickiej, mo:ina wnosic,
:іе nie ЬуІ im оЬсу. Мо:іе wraz z Jaroslawnё\ na Zadnieprze
z Halicza przybyl. Moze bral udzial w wyprawie lgora і zaraz
potem poemat swбj napisal (st(\d przewaga elementu uczuciowego nad narratywnym). Stal pod swiezem wra:ieniem faktu
і dla spokojnego, epicznego opowiadania brakowalo mu odpowiedniej perspektywy.
ВуІ czlowiekieпa wyksztalconym, znajё\cym literatury оЬсе
і swojё\. nie wylцczaj'\c piesni ludowej, z ktбrej bierze porбw
nania, obrazy, przyslowia, moze nawet бw rytm recytatywny,
tak bliski pogrzebowym lamentom. І odwrotnie - niejedno zaczerpnie pбzniejsza piesn ludowa і pismiennictwo ukrainskie
z jego niezrбwnanego poematu. МбgІ znac Homera, аІе nie pozostawal pod jego bezposrednim wplywem, jak sцdzil Wjaziemskij, ani pod wplywem jбzefa Flawiusza, о czem staral sicc nas
przekonac в а r s о w, nie nasladowal epiki pбzno-bizantynskiej,
jak to twierdzil W siewolod Мі 11 е r, ani sag skandynawskich,
со przypuszczali Р о І е w о j, D а w і d о w, Р а g о d і n, і d а n о w
і inni. Т ak samo Ьrak pewnych argumentбw па pokrewienstwo
"Slowa" z "Piesni(\ о Rolandzie" (Hipoteza Ка 11 as z а) і "Nibelungami". (Patrz "Staroruska literasura" W І а d і m і r о w а).
Autor ЬуІ zbyt wielkim роеtц, а:іеЬу kogokolwiek potrzebowal
nasladowac. F abul~ dalo mu zycie, а formcc podyktowal genjusz
poetycki. Dzieje znal swietnie, we wspбlczesnych stosunkach
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politycznych, w pytaniach dynastycznych, w wasniach ksiC\z~cych
orjentowal si~ znakomicie, st(\d twierdzenie, ze nie ЬуІ dzieckiem
gminu. Posiadal umysl bystry, ulatwiaj(\cy mu wzloty na owe
wyzyny, z ktбrych mozna ogarniac szerokie widnokrc;gi, ogl(\dac
przeszlosc і przeczuwac przyszlosc, а zapominac о tak zwanych
"zlosliwosciach dnia biezC\cego", о partjach і stronnictwach.
StC\d ten jego ton wieszczy і trwoga о przyszlosc narodu. Kochal
kraj swбj, а widzial, ze krбtkowzrocznosc ksiC\zC\t, ich klбtnie
і .swary prowadzC\ go do zguby, wi~c wzywal do zgody, do opami~tania si~, do pokuty. jego "Siowo" jest istotnie "slowem
zlotem", pelnem szczerej milosci, troski і wielkiego rozumu.
Takie "Siowo" musi Ьус oryginalnem. І nie moze Ьус piesniC\
ludowC\ - to jasne - chociaz ze wspбlnego z niC\ gruntu
wyrasta.
Odczul to Puszkin і w czasie sporu о autentycznosc
IISiowa 11 stanC\1 w jego obronie, twierdz~c zupelnie slusznie, ze
w XVIII stuleciu nie ЬуІо w Rosji czlowieka, ktбry mбglby taki
falsyfikat sporzC\dzic. ІА wczesniej chyba tembardziej). Nie wцt
pil о tem Міс k і е w і cz, ktбry "Siowu" poswi~cil XIV і XV
swojц paryskц prelekcj~, а о zrozumieniu starozytnego ducha
naszego poematu przez Szewczenkte swiadczц jego niezrбwnane
przeklady.
Tak wi~c trzej przedstawiciele poezji slowianskiej odrazu
zgodnie zrozumieli swego wielkiego przodka, nie baCZ(\C na tak
zwane "ciemne miejsca 11 jego wyj~tkowego utworu.
"Сі е m n е m і ej s с а" powstaly wskutek tego, ze nie posiadamy autografu, tylko mielismy jeden jedyny odpis і to
pбzny, niew1adomo z ktбrej rteki, ale j а s n у р о z о s t а І d u с h
utworu dla kazdego, kto poprzez zepsucie szczeg616w potrafi
spojrzec na calosc.
Wlasnie objasnieniom owych ciemnych mІeJSC posw1~cono
ogrom zmudnej pracy. Powstala саІа olbrzymia literatura о "Siowie о putku lgora ,, . Pisali о niem rozmaici uczeni w rozmaitych
jt(zykach. Zabierali slowo najwybitniejsi slawisci. Przyczynili si~
oni bez wцtpienia do tego, ze poemat stal si~ glosnym w swiecie, а nam stal sit( blizszym, bardziej slowianskim і naszym.
То jednak, со czas zaciemnil, рібrо rozjasnic nie zdolalo. Pozostalo wiele szczeg616w niejasnych і niejedno miejsce mozna
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rozma•c•e tlumaczyc. Calosc jednak zadziwia nas zarбwno Ьо·
gactwem tresci, jak і pi«iknosci'\ formy. Poemat nie postarzal
si«;, czego dowodem coraz to nowe przeklady na rozmaite j~
zyki. (Na polski dotychczas рі«;с: А. Krasinskiego, Bielowskiego,
Godebskiego, Lepkiego і Tuwima) і coraz nowe, niekiedy wspaniale wydania.
Odkryl nSІowo" hr. А І. М u s і n-Р u s z k і n w roku 1795.
і oglosil je drukiem w r. 1800. R«;kopis, nabyty od J о і І а,
mnicha Spaso-Jaroslawskiego klasztoru, pochodzil z XIV. lub XV.
stulecia і zaprzepascil si«; w r. 1812 podczas najazdu Napoleona
na Moskw~. Przedtem jednak sporz'\dzono z niego dokladn'\
kopj«; dla carycy Katarzyny. Pierwszy druk tedy і owa kopja
zast«;puj'\ nam miejsce oryginalu 1).
"Siowo о pulku lgora", chociaz- rozmiarami nie duze, (okolo
700 wierszy w przeklad.zie ), zawiera bardzo obfity і rбznorodny
materjal, czego dowodem jest ostatnia praca о niem Cz_lonka
Akad. Peretca (str. 351 wielkiego formatu). W tej pracy podana tez flajwazniejsza literatura "Slowa о pulku lgora". 2)
jezeli "Siowo о pulku lgora" ma tylko t. zw. ciemne miejsca, to z drugiego pomnika poezji staroruskiej .,Slowo о zmartwychwstaniu l..azarza" pozostaly luzne partje, z ktбrych
1
) .,Siowu о pulku Igora" zawdzi«;czamy mi«;dzy innemi jedyne Swia·
dec:two о Bojanie, jako о роесіе, о indywidualnosci, nie zas jako о nazwie
poetow epikow wogole. Autor ,,Slowa" zwraca si~ do Bojana, jako do znanej
b~dzie spie"
Osobistosc:i, mowi nawet О jego akompanjamencie, zapowiadajl\C,
wac inaczej, nii on.

ze

') G ар со в 'h: "С.юtю
І> ус .1 ае в ь: ,.І Істор.

о

no.li\Y lropa" і t. d. J.-111. 1887-1889.
:tp. русе!\ ..шт" 1861.
Н J а .1. 11 :\І 11 ро в 1> : ";\ревнеруссІ\ ..1ИТ. 1\іев нерr" 1900.
Ма r t і n На tt а І а: "Siovo о polku" і t. d. 1821.
Ж .1. ан о 1:1 'h : ".'Іитература С.1. о п. llr. ", 1880.
.'1 он r 11 н u в -ь: "І Істор. исс:Іе:tованія" і t. d. 1882.
:\1 а" с и .}t о в 11 ч -ь: "Соuраніе СочиненіІі" ІІІ. 1880.
О r о н о в с '' " и й : "С.юво о п. 11·." l8ї6.
11 ере т ц: "С.1ово о по.жу Ігоревім", Kijow 1926.
Arthur Luther: "Die Mar von der Heerfahrt lgors 8 І92з:-- : " ~:
Е. Но f f m а nn : ,. Beobachtun~en zum Stil des lgorliedes•. · Arehivf.Sf~
Philologie. XXXVIII. 1923.
А Ь і с h t: "Das siidrussische Iworlied" і t. d. 1906.
Obszerne studjum w literaturze Hruszewskiego.
христом.
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trudno odbudowac calosc. Na~et tytul jest nieustalony. (Pypin
nazywa je S І ow е m А d а m а w рі е k І е d о L а z а r z а). S І о w о о р u І k u, jest nawskr6s swieckim poematem,
S l о w о о L а z а r z u, religijnym. а scislej m6wi(\c, apokryficzпym. Pierwsze przechowalo si«c w jedynej kopji, drugie w rozmaitych і dosc r6zпych odpisach. Mimo to pokrewienstwo jest
widoczпe і r6zпica wieku пiewielka. Wstf(p і zakonczenie "Siowa
о Lazarzu" ma tylko kopja Solowiecka. jedпak і w піеj wstf(p
jest fragmeпtaryczпy, osпuty па temacie odstf(pstwa czlowieka
od przykazan boskich : "Ale posl«c ja slowo moje па ziemi((,
gwoli zbawieпia rodzaju ludzkiego od zakus6w djabelskich ''.
Ро wstf(pie nast((puje dramat, rozgrywaj'\CY sif( w piekle 1). Prorok Daпiel ozпajmia swoim towarzyszom dobr'\ поwіпf( о zst'\pieniu Chrystusa na ziemi«c і wychwala Go. Slysz'\c to Adam,
ucieszyl sif( wielce і radzil wyslac poselstwo do Chrystusa,
bawi'\cego па ziemi, аЬу ich uwolпil od m'\k p~ekielпych.
Poselstwo to ma sреІпіс Lazarz, przyjaciel Chrystusa. Dowiedziawszy sic;, kto ma Ьус poslem, Adam zacz'\1 sifC Ьіс rf(kami ро twarzy і ~if(iko jf(CZC\C m6wil: "Opowiedz о mnie
Рапu, swiatly przyjacielu Chrystusa, Lazarzu ! 11 Tutaj naStf(pUje
саІу teologiczny wyklad Adama о jeRO wіпіе і karze. Powoluje
site on па prorok6w, na Mojzesza, Dawida і Salomona, m6wi
о ich zaslu.gach і przypomina, ze wszyscy oni SC\ jego wnukami.
Konczy slowami:
Czy za grzechy nasze nie chcesz si-; ulitowac nad nami,
·
Czy czekasz \і na czas odpowiedni?
jeden Ту wiesz, kiedy masz ku nam znijsc,
Jestes bowiem dlugo cierpliwy і dobry,
Му zas ludzie malego umystu.
Przyjdzze ku nam spicsznie,
Wyzwol nas z piekta і ujarzmij djabta,
АЬу Сі-; poznali n;erozumni iydowie,
І abysmy si«; poklonili Т оЬіе.

Prosb«c t«c Lazarz zaпi6sl Chrystusowi а Chrystus jq wysluchal. І zst'\pil Chrystus cfo piekla, а z nim Іісzпе pot«;gi nie.
bieskie, і kazal skruszyc wierzeje miedziaпe і rzekl do Adama:
"Та oto prawica stworzyla сі«с і опа сі(( wybawi od zguby".
1

)

Czyscca niema.
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Prototypu tego poematu dotychczas nie odkryto. Prawdopodobnie jest oryginalny, ale kto, - kiedy і gdzie go napisal ~
niewiadomo. Jest to misterjum pelne pi~knych obraz6w і nie
bez prawdziwie poetyckiego polotu. W rytmie, а nawet w kilku
miejscach zywo przypomina ~~Stowo о pulku lgora". Widocznie
obydwa wyrosly z tego samego tw6rczego podloza 1).
Tylko dla tych, kt6rzy nie znaj'\ ani kronik, ani "koladek",
"szczedriwek" і "holosin", "Siowo о pulku 11 wygl(\da jak literacki monolit, jest zjawiskiem niespodziewanem і niezrozumialem ; kto zas czytal uwaznie . powiesci о Oldze, Swiatoslawie,
Wl~dzimierzu W., kto przypomina sobie z kronik obl~zenie
Kijowa, pojedynek Mstyslawa z Rededi(\, opis bitwy Listwinskiej,
kto zna Byliny, ten widzi tlo, na kt6rem wyst~puje nSІowo
о pulku", ten pojmie tez jego zwi(\zek z p6zniejsz'\ literatur'\.
(kt6rej SZCZ(\tkiem jest "Slowo о .l:..azarzu 0 ), - az do "Oum"
wl(\cznie.

*

*

*

Literatura ХІ, ХІІ, а ро cz~sc1 1 ХІІІ stulecia rozwija si~
na przelomie poganskiego і chrzescijanskiego swiatopogl(\dU.
Charakteryzuje jC\ z jednej strony t~sknota za wiar'\ ojc6w
а z drugiej zarliwa propaganda nowej religji. Star'\ wiar~ і da\vny
swiatopogl(\d przechowuje piesn і kazka ludu, ПОW(\ religj~
szerzy pismiennictwo. Genjalne ,,Siowo о pulku~ wi(\ze оЬа
pierwiastki w harmonijn'\ calosc.
Kij6w, wedlug Adama Bremenskiego и rywal Carogrodu
і przeslawna ozdoba wschodniej cerkwi 11 , ze swojemi 400 swi(\tyniami, z przepychem warstw wyzszych а dostatkiem nizszych,
z wysoko rozwini~tC\ sztukC\ і przemyslem jest gl6wnem ogniskiem
ruchu literackiego. Organ· literatury, j~zyk staroslowianski,
ukrainizuje si~ - tak samo wzory obcego pismiennictwa.
Literatura ukrainska osi(\ga w tym czasie wysoki stopien
rozwoju. Ilarjon, kroniki, Pateryk, Slowo о pulku
1)

ІІ е р е т ц

І. Франко:

:

І Історнко-.шт. нзс.тt.1.ованія. ІІІ. НЮ:3.

С.ю1ю о .їазарсвt воскресеніІІ.

(3ап. Нау!'. тов. і~І. Іllев

ченка ХХХ\ ·.-ХХХ\ "1).

Procz tego prace Porfirjowa, Руріоа і historja literatury Hruszewskiego.
g•
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to najwyzsze stopnie tego rozwoju.
obrazem walki obcych wplywбw
religji poganskiej z chrzescijansk(\,
lizmem, wreszcie pola ze stepem і

W calosci jest ona ciekawym
z pierwiastkami swojskiemi~
ustroju wiecowego z feudalasem, Europy z Azjч 1).

1) Pogodiп (":~ашІСІ\11 о ;tp. русск. и:н.~к1·.", ІІ:ш1;стія 1R:)6) wyst~pil z twierdzeniem, іе do XIV stulecia w Kijowie mieszkali Rosjaпie, ktorzy ро пapadach
Tatarow przeпi~sli · si~ па роІпос, а ich miejsce zaj~li "malorosy", przybyli
z Podkarpacia. W tеп sposob chcial Pogodiп саІ~ literatur~ W. Ksi~stwa Kijowskieg) przypisac tworczosci genjusza rosyjskiego Jest to tak zwana hipoteza Pogodina, ktora w пaukowym swiecie slowianskim wywolala iyw~ dyskusj~ ..
а пawet polemikc;. Przeciw Pogodinowi wyst~pil w calyt:n szeregu prac М.
Maksymowycz, роіпіеj Zyteckyj, Daszkiewycz і В. Aпtoпowycz, wreszcie Jagic.
Pogodiпowi najiarliwiej sekuпdowal Sobolewskij ( ".lещін"). Przegl~d prac na
temat tego sporu mi~dzy Ukrancami а Rosjaпami znajdujemy w artykule Pypina
("В1>стннкь f:нрош.І" ННЮ, kwiecieD), а gruпtownie саІІ\ kwestjc; rozpatrzyl
raz jeszcLe prof. А. Kolessa ("Dialektologische Merkmale" і t. d. Archiv fiir
sl. Philologie, t. XVIII. 1896 ). Przeciwпicy Pogodiпa wykazali па podstawie
badan filologiczпych, historyczпych і archeologiczпych, іе jui najdawпiejsze
pomniki lit. W. Ks. Кijowskiego maj~ cechy j~zyka ukrainskiego, іе ziemie
naddnieprskie od czasow pradawпych zamieszkaпe ЬуІу przez plemioпa ukr~in
skie і іе hipoteza Pogodiпa піе posiada podstaw пaukowych. Prof. А. Bruckner
("Geschichte der russischeп Litteratur'' str. 4) pisze: Nur Kiev ist daher die
"Mutter" der russischen Stadte; пur ап Kiev und seinen GroBfiirsteпstuhl ist
die altrussische Geschichte, Kultur und Litteratur geknupft; der russische Norden und Osteп nimmt daran nur passІven Anteil; nur im Suden, d. h. Ьеі den
heutigen Кleiпrussen, ist alles altrussische Wesen )!eschaffen... r~_pskau, spater
Petersburg, sind somit nur die Erben des Кiever Vermachtnisses.

- - · ...~·---

Napady tatarskie. Skutki polityczne. Ich wplyw na
literaturEC. Rozbiбr Rusi. W schбd і Zachбd.
Wlodzimierzowa dzier-Zawa nie miala tej dlugowiecznej
trwalosci, о ktбr'\ tak gor(\CO blagal Boga Ilarjon. Ustawiczne
walki ze stepowymi najezdzcami і niezgoda ksi'\ZC\t udzielnych
podkopywaly jej fundamenty. Kijбw ЬуІ jablkiem niezgody.
Trudno go ЬуІо utrzymac, а przeciez kazdy kusil site о posiadanie "Ziotowierzchego grodu 11 • В уІ to glбwny wtezel komunikacyjny оа przestrzeni wschodniej Europy і jeden z witekszych
rynkбw handlowych бwczesnego swiata. St'\d, а nietylko z ziemi
mlekiem і miodem plyn(\cej, braly site jego bajkowe bogactwa.
Pбlnocna Rus, w bagnach і lasach ukryta, z zazdrosci'\
spogl(\data na swoj'\ polansk'\ siostrzycte· АЬу site z pod jej hegemonji uwolnic, trzeba j'\ ЬуІо zniszczyc. Dziela tego dokonal
Andrzej Boholubski r. 1169. Kijбw ЬуІ· zrujnowany okrutnie.
Ale tkwil~ w tym grodzie jakas moc nie!->pozyta, tkwi'\ca w bogactwie ziemi, w ttezyznie rasy і w geograficznem polozeniu.
Rujnowano go, lupiono, brano w jasyr, а on ро kazdym ciosie
wnet przychodzil do siebie. "Az naslal nаП Вбg narбd nielitosciwy, narбd srogi, ktбry nie szcztedzi ni mlodzienczej urody,
ani niemocy starczej, ni maloletnosci dziecitecej" 1).
"Roku 1240 przyszedl Batyj pod Kijuw z wielk'\ potteg~,
z wielk'\ sil'\ wojsk swoich, okr(\iyl miasra і zacz'\1 je obltegac.
І byl taki skrzyp wozбw, taki ryk \\'Їelbl~dбw, takie rienie tabunбw konskich, ze slowa uslyszec nie ЬуІо mozna" 2). Batyj
1
)

1

)

Z kazania Serapjona.
Z kroniki Нalicko- W olyoskiej.
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podst(\pil pod Kijбw od "Polskich wrбt", ustawil tam swoje tarany і walil w mury w dzien і noc. Dzielnie bronil grodu wojewoda Dymitr. Niestety - Kijбw zdobyto, zrujnowano, sp alono, mieszkancбw v•ycittto lub zabrano w jasyr. Z tego upadk u
juz sitt Kijбw nigdy do swojej dawnej swietnosci nie d:iwign(\1.
Roku 1299 przeniesiono metropolitalny stolec do Wlodzimierza nad Klazm(\; w Kijowie pozostala tylko l:..awra Peczerska, biedna, ale aureol(\ cudownej switttosci ukoronowana.
Podobnie jak olbrzymi, mozajkowy obraz Matki Boskiej w katedrze sw. Sofji, "nieruchomC\ scianC\" zwany, przetrwala l:..awra
wszystkie burze dziejowe і przez 7 stuleci stala, jako pomnik
dawnej swietnosci .,macierzy grodбw ruskich", Kijowa.
Resztki tej swietnosci Wttdrowaly w dwбch kierunkach :
na рбІnос і ku zachodowl. Na рбІnосу emigracja ukrainska
przyczynila sitt do wzrostu nowego panstwa, pбzniejszego (od
r. 1328) ksittstwa moskiewskiego, а na zachodzie wzmacniala
drug(\ metropoljtt ukrainsk(\, Halicz, ktбry juz w stuleciu ХІІ.,
za Jaroslawa Osmiomyslem zwanego, osi(\gn(\1 ЬуІ znaczny stopien polltycznego і kulturalnego rozwoju. Jeden z jego nastc;pcбw, Roman Mstyslawicz (1199-1205), ukrбcil butc; bojarsk(\~
а wzmocniwszy wladztt ksiC\zttC(\, rozszerzyl swe zwierzchnicze
wplywy na Kijбw і Czernihowszczyznc;. Tak tedy Halicz, kiedy
sitt Kijбw w swojej potttdze chwiac zaczyna, podejmuje trudne
zadanie utrzymania dziedzictwa Wlodzimierzowego.
Nadzwyczajn(\ energjtt w tym kierunku rozwin(\1 ks. Daniel, uwienczony w roku 1253 przez papieskiego legata w Drohiczynie krбlewskC\ koron(\. Podczas napadu Tatarбw na Kijбw
w 1240 r. namiestnik jego siedzial juz w tym grodzie. Z bratem
swoim Wasylkiem Trembowelskim zyl on w idealnej zgodzie~
halicko- wolynskie ziemie silnie obaj trzymali w swych r~kach
і mozna sitt ЬуІо spodziewac, ze tez і reszttt Wlodzimierzowych
wlosci przyi(\CZ(\ do swego berla, а to tem bardziej, iz ksi(\Zttta
we wschodniej Ukrainie coraz bardziej drobnieli і slabli.
Napady tatarskie zrujnowaly plany krбla Daniela (Danyla}.
Usilowal on stawic im орбr, budowal zamki obronne, pertraktowal z Rzymem, wci(\gal do wspбlnej akcji Litwinбw, az wypr~wadzony w роІе przez chytrosc -mongolsk&\ rozchorowal sic;
ze zmartwienia і umarl w 1264 r. Nie mбgl sicc bowiem pogo ..
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dzic z myslц, ze bc;dzie wasalem tatarskim. Pogodzili sic; z nіц
ksiC\zc;ta pбlnocno-ruscy (pбzniejsza Moskwa), niejedno wzic;li od
Tatarбw (nawet niektбre rody bojarskie), а okazuj'\c wielk'\
uleglosc na zewnqtrz, we wnc;trzu wzmacniali swoj'\ autokratyczn'\ wladzc;. Nastc;pcy krбla Daniela prowadzili dalej jego politykc;. jeden z jego synбw, Szwarno, siadl byl nawet na tronie
litewskim; drugi, Lew (od niego nazwa miasta Lwowa) prawdopodobnie Rus zakarpackц przyl(\czyl do swego panstwa.
Syn Lwa, juryj (Jerzy), byl wladcч potc;znym і dobrym,
ziemia jego, wedlug slбw Dlugosza, cieszyla sic; spokojem і dobrobytem. Tytulowal sic; krбlem, jnk jego dziadek. Panstwo jego
mialo wбwczas swego wlasnego metropolit«:, fakt wielkiej donioslosci, gdyz kijowska metropolja grawitowala coraz bardziej
ku Rusi pбlnocnej.
N apady mongolskie zadaly Ukrainie niepowetowanC\ klc;sk«(
materjalnC\ (ruina grodбw, pozogi, jasyr itd.), ale moralnie nie
wplywaly na nіч; Tatarzy ani religji, ani ustroju swego nie narzuc; li, zwyczajбw і obyczajбw nie zmieniali, wogбle do kulturalnego zycia nie mieszali SЇ«(, zadowa}ajцc sic; haraczem і ро·
zornem zwierzchnictwem. Natomiast wply\t.r ich na ziemie pбl
nocno·ruskie juz z powodбw geograficznyc~ byl о wiele silniejszy і nawet dosc wszechstronny. Przyczynili si«( oni tedy
znacznie do skrystalizowania sic; dwбch narodowosci ruskich:
rosyjskiej і ukrainskiej. Rosyjska konserwuje dawne, bizantynskie tradycje і ulega wplywom mongolskim (autokratyzm, stanowisko kobiety w spoleczenstwie, "obszczina'.'), ukrainska coraz
bardziej zwraca si«( ku zachodniej Europie і przez Polsk«( ulega
jej wplywom, nawet pod wzglc;dem jc;zyka 1).
Odbije si«( to na literaturach obydwu narodowosci, ktбre
coraz bardziej zaczn(\ oddalac si«( od siebie і kroczyc osobnemi
drogami 1 ).
1) Wedlug Szachmatowa jui w .(JI. st. widoc~ne byty za!>adnicze rysy
ukraioskiego wokalizmu, а od ХІІ. st. ukrainski j.:czyk panowal w poludniowozachodniej Rusi, jako odr«;bne narzecze, od pOinocao і wschodnioruskich Iiarzeczy odr.:cbne. W ХІІІ. і XIV. st. jego leksykalne і fonetyczne wlasciwosci
formuj~ si«; ostatecznie.
-1
) Nie braknie wprawdzie wysilkow sprowadzenia ich na wspolne tory 7
z tym dodatkiem, іі rosyjska ma Ьус wlasnoscil\ calego рІеmіепіа _rqsJcie~
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Ukrainska literatura ро napadach tatarskich zmienila si~
bardziej ilosciowo, niz jakosciowo. Ziemie naddnieprzanskie
opustoszaly, а naddniestrzanskie nie mogly jej dac r6wnie bujnego podloza. Zmieni si~ tez tw6rczosc ludowa. Oslabn'\
bohaterskie akordy і coraz glosniej rozlegac si~ b~d'\ elegijne
tony niedoli ludu, kaznodziejstwo coraz jaskrawiej przedstawiac
zacznie napady tatarskie, jako kar~ . bosk'l za grzechy ludzkie,
zwlaszcza za pozostalosci poganstwa (dwojewirje- dwuwierze)
Braknie tej pewnosci siebie, tej dumy narodowej, ktor'\ widzielismy niejednokrotnie w literaturze ХІ. і ХІІ. stulecia. Ale nie
stanie si~ to nagle і wylчcznie wskutek napad6w tatarskich.
Juz "Siowo о pulku Igora" pelne jest jakiegos zlego, · dr~CZ'\
cego przeczucia. Koloryt poematu jest mglisty, burzliwy, tajemniczy, niby zapowiedz przyszlej katastrofy. Przed Tatarami
niszczyli Ukrain~ rozmaici Azjaci, nie szcz~dzili jej sqsiedzi, rujnowali wlasni ksi'lz~ta, rosla nienawisc p6lnocy ро poludnia.
Ekonomiczne stosunki w Europie r6wniez nie ЬуІу tu bez znaczenia. Kompas Іpierwsza ·о nіт wzmianka z r. 1190) і ozywiona dzialalnosc Hanzy skierowaly energj~ handlow'\ ku zachodnim wybrzezom, а strach przed Mongolami powstrzymywal
kupc6w осі podr6zy na Rus. Wyschly wi~c arterje, kt6remi
zloto і srebro plyn~ly do Kijowa. Wzbogaca si~ wprawdzie
Halicz і Lw6w, аІе r6wnoczesnie wzrasta oligarchja halicka, nie
mniej zgubna dla ziem zachodnio·ukrainskich, jak dla wschodnich ksiC\zчt udzielnych 1).
Najlepszym dowodem, ze nawet taka katastrofa dziejowa,
jak napady tatarskie, duchowego oblicza ukrainskiej literatury
nie zmienila, jest kronika "Н а l і с k о - w о І у n s k а", о kt6rej
mowa ЬуІа w zwi(\zku z t. zw. "Kronikч Nestora" і z "Kronik"
ukrainska zas "dla domowego uiytku ", аІе wysilki te spelzn~ na niczem.
Ukrainska literatura przez jakis czвs zbliia sic; do bialoruskiej і w czasach
t. z. ksic;stwa litewsko-ruskiego jest jego kulturalnym dorobkiem, od konca zas
XVI stutecia pkraioski iywiol narodowy coraz silniej bc;dzie sic; w niej zazьa
czac, toruj~c drogc; dla przyjscia Kotlarewskiego.
1
) І jak w Кijowie autor "Siowa о pulku" wystc;powal przeciw "koromolom'' ksil\ic;cym, tak w Przemy!.lu podnosil glos z tego samego powodu
spiewak Mytusa. АІе, niestety, о tym drugim wiemy jeszcze mniej, nii
о pierwszym.
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t<ijowsk~".

Kronika "Halicko-wolynska" wykazuje ciцglosc linji
rozwojowej ukrainskiego kronikarstwa, nie zrywa zwi~zkбw z tradycj(\ literack(\, а pod wzgl~dem wartosci, tak naukowych jak
tez і artystycznych, tak tresci jako tez і formy, swoim poprzednikom nietylko nie ust~puje, ale nawet niejednokrotnie je przewyzsJ:a. jest to najwi~ksze dzielo literatury ро napadach mongolskich.
Dla cl1arakterystyki podaj-: tresc jednego lirycznego intermezza: Wlodzimierz Monomach, walcz~c z Polowcami, zabral do niewoli malego !>ynka
polowieckiego сІІаnа. АІе do.iecko wyroslo na Ukrainie wsrod dostatkow
і wygod kulturalnych і nie tc;sknilo za ojczyznц. Wowczas ojciec (chan Syrczan) posyla na Ukrainc; swego spiewaka, аЬу namowil syna do powrotui.
"А kiedy nie zecl:ce wracac, daj mu pow<\chac stcpo\vy kwiat "jewszan ziele".
Spiewak nie mogt naп.owic potowieckiego chlopca; dopiero kicdy dat
ти powцchac ziele, ten rozplakal si-: і rzekt: "Lepi~j w sw;)jej ziemi koscmi
Іе-:, nii w obcej і ус w rozkoszy".

Nie ust~puje tez miejsca swoim poprzednikom kaznodzieja
а pбiniej biskup wlodzimierski
(t 1275). Przemawia ze swad~ nie mniejsz(\ od tamtych, аІе zrozumialej і - skromniej. Jest przedewszystkiem moralist(\. j~zyk
ma j~drny, obrazv kresli malownicz.e і efektowne, а со najwainiejsza dobrze konstruuje swoje kazania-oracje; na pierwszy plan
wysuwa motyw glбwny, pobocznym wyznaczaj(\C miejsca drugoi trzeciorzc::dne.
Podobne motywa, jak u Serapjona, spotykamy tez u "Chrystolubcia" (miluj(\cy Chrystusa) і u metropolity С у r у І а ІІІ.,
ktбry ЬуІ trzecim z rz~du metropolit(\·literatem. КrбІ Danjel ро·
mбgl mu do osiC\gniticia tronu metropolitalnego, st(\d wniosek,
ze pochodzil z ziemi halicko-wolynskiej. Opublikowal "Р r aw і d І а (ustawy) К і r у І а, me t r ор о І і t у r u s k і е g о",
ktбre obok kanonicznego maj~ tez і literackie znaczenie.

S е r ар j оn, mnich kijowski,

"Nie rozproszyl іе nas Bog ро ziemi ~alej? Czyi nie zostaly zdobyte
grody nasze? Nie pokonano ostrzem miecza silnych ksiцi~tt naszych? Nie upro·
w adzono w jasyr dzieci naszych? Nie opustoszaly chramy Ьоіе? Nie jestesmyi
а c;kani kaidego dnia bezboinosci~t poganskц? Wszystko to dzieje sic; dlatego,
poniewai nie przestrzegamy prawidel swi-:tych і Ьlogoslawionych ojcow аа·
szych... jednej bowiem duszy ludzkiej nie jest wart swiat саІу. Jakiei tedy
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nie ma dostac sic; do ognia wieczystego ten, kto zgorszyl dusze mnogie?
Czlowiek prosty, zgrzeszywszy, odpowie przed Bogiem jedyoie za swojц duszc;
wlasnц, duchowoy zas za dusze wiernyrh swoich".

Oto dow6d jego "Prawidel" {reform), kt6re nast~pnie wyluszcza metropolita w. slowach prostych, nie zapominaj~c nawet
takich grzech6w jak obzarstwo, pijanstwo, pieniactwo і lichwiarstwo.
Ze zamilowanie do czytania ksi~zek nie zmniejszylo si~, dowodem tego "1 s m а r а h d" (Szmaragd) z XIV. stulecia.
jest to zbior· 150 kazan sw. Teodozego Peczerskiego, Cyryla Turowskiego, Serapjona і wielu innycl1 swoich і obcych, oraz rozprawa na temat,
jak nalezy czytac ksiцiki і jak trzeba przygotowywac sic; do :іусіа przyszfego.
W XVI. stuleciu nawiedzila bowiem Europc; diuma (.,czarna smierc")
і wywolala z jednej strony cl1orobliwe miotanie sic; w rozpuscie і grzechu,
а z drugiej wzmoionц iarliwosc religijnц. Stцd tei і oiywiony ruch kaznodziejski.

Nowe redakcje "То І k о w ej Ра І е і" (stary testament
z glosami przeciw judaizmowi) і С h r о n о g r а f, oraz nowa
fala apokryficznej literatury swiadcz~ zarбwno о piel~gnowaniu
dawnych tradycyj literackich, jako tez о slabn~cej nowej twбr
czosci.

Zwrot ku Zachodowi.
Element litewsko-bialoruski. Unja, humanizm, reformacja,
rozw6j sztuki drukarskiej, bractwa, szkoly. Pierwsze odrodzenie literatury ukraiiiskiej.
W roku 1320 umierajq bezpotomnie synowie Jerzego, Andrzej і Lew. Bojarzy powoluj'\ na tron ich siostrzenca, BoleslawaJerzego, ktбry w roku 1340 umiera, prawdopodobnie wskutek
trucizny. Ziemia Wlodzimierska wzywa wбwczas na tron Lubarta,
а HalickC\ rz'\dzi bojarska rada pod przewodnictwem Dmytra
Died'ka; ktбry si~ tytulowal .,provisor, seu capifanus terrae
Russiae". Z pretensjami do tych ziem, jako spadkobiercy, wyst~puj'\ Polska і W~gry. Died'ko grozi, ze na pomoc powola
Tatarбw. Na jakis czas to pomaga, ale kolo r. 1345 rozpoczyna Kazimierz Wielki wojn~ z Lubartem о spadek ро Romanowiczach. Wreszcie w roku 1387 spadek ten od W~grбw
istotnie dostaje si~ w polskie r~ce. jest to pierwszy rozbiбr
Rusi. Polacy zajmujC\ zachodni'\ cz~sc Podola oraz ziemie, ktбre
pбzniej nazywano W schodni'\ GalicjC\, Litwini W olyn, resztte
Podola і Kijowszczyzn~, Moskwa Czernihowszczyzn~ і pбiniejszC\
Charkowszczyzn~.

Litwa w swoim zaborze ·pozostawila ustrбj, zwyczaje, obyczaje, j~zyk, а nawet rody (Rurykowiczбw) w ich wlosciach.
Z nich to, oraz z dawnych bojarskich familji wytworzyla site
arystokracja ruska, ktбra w dziejach Lit ну і Polski odgrywala
znacznC\ rol~.
Za Kazimierza Jagiellonczyka wi~ksza cz~sc zaboru litew. skiego ЬуІа znowu w r~ku Rurykowiczбw. W Kijowie rzC\dzil
Olelko Wlodzimierzowicz а od 1499 r. ksiC\z~ Dymitr Putiatycz.
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Niektбrzy ksicti«cta (Holszaiiski,__. Bilski, Michal Olelkowicz),
prбbuj'\ nawet

(r. 1481) oderwac ziemie ruskie od ksi~stwa
litewskiego, ale zamach nie powiбdl si~, jak nie powiodla si~
tei ostatnia proba, powstanie ks. Michala Glinskiego. W roku
1569 zawarto Unj~ Lubelskct. Arystokracja ukr. protestuje, ale
z biegiem czasu, chcctc si«c utrzymac przy wladzy і znaczeniu,
polonizuje si~ coraz bardziej. W ziemiach, przylctczonych do
Korony, ·proces ten odbywa si~ jeszcze razniej. Zaprowadzono
poddanstwo і zmniejszono znaczenie ctrkwi prawoslawnej. Ale
ziemie te wci4z jeszcze tworzct odr~bnct jednostk~ administracyjn(\ (wojewбdztwo ruskie) і ruski j~zyk jest tutaj urz~dowym.
(Dopiero w polowie XVI st. wypiera go laciiiski). Ро utracie
znactnej cz~sci arystokracji wysuwa ~і~ na widowni~ mieszczaiistwo і powstaje kozaczyzna.
W zaborze rosyjskim wzmaga si~ agresywnosc Moskwy.
lwan ІІІ. zajmuje Nowogrбd Wielki і wyst~puje z roszczeniami
do ziem ruskich. Moskwa chce Ьус trzecirn Rzymem, dziedziczk~
spuscizny Wlodzimierza Wielkiego oraz cesarzy bizantynskich 1).
Jak z tego krбtkiego szkicu historycznego latwo domyslec
si«c mozna, XIV і XV stulecie dla rozwoju literatury ukrainskiej
wcale sprzyjajцcem nie bylo. Pomnikбw z tego czasu mamy
stosunkowo malo а pod wzgl~dem naukowym S(\ one slabo
opracowane. Nie jest wykluczone, ze wiele zabytkбw uleglo
zniszczeniu. Przedtem rol~ konserwatorбw graly ziemie pбtnocno
ruskie, teraz zwictzek z niemi coraz bardziej si~ rozluzпial. Od
polowy XV. stulecia przerywajct si«c tez stosunki z Carogrodem
і tylko z poludniowct slowianszczy:!:n~ utrzymuje si«c pewien kontakt. Ukraina na Litwie zbliza si~ ku Bialorusi, w Koronie ku
kulturze polskiej.
Litewscy ksi(\i~ta Olgierd і Lubart, zajmuji\c ziemie ukraiiiskie, oswabadzali je od Tatarбw. "Starego nie kasujemy, nowego
nie wprowadzamy", - mбwili oni. І nietylko to. Przyjmowali
kultur~ rusk(\. Mбwili j~zykiem, ktбry formowal si~ z е І е m е nt 6 w u k r а і ns k і с h і Ь і а І о r u s k і с h 2), pisali nim і odpra1) Pretensje te bc;d~ tworzyc w znat·znej mierze podloie dziejow wschodniej Europy а7. do ostatniej wojny swiatowej wl~cznie.
1
) Jak pomniki ХІ і ХІІ stulecia do pewnego stopnia tworz~ wspoln~
wfasnosc Ukrainy і p61nocnej Rusi, tak znowu znaczna czc;sc utworow X[V
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wiali S(\dy. W tym jc:;zyku zredagowany jest "S u d е Ь nу k"
ks. Kazimierza (1468) і "S t а t u t І і t е w s k і", (1529) а takze
t. zw. "К r оn і k і І і t е w s k о- r u s k і е''.
W "Sudebniku" і "Statucie" jest widoczna tradycja
"Prawdy Ruskiej", tego najstarszego pomnika ustawodawstwa
ruskiego, oraz wplywy praw polskich і niemieckich 1).
Tak zwane k r оn і k і І і t е w s k і е S'\ najpowazniejszctpozycj'\ w ukrainsko-bialoruskiej literaturze. Hruszewskyj dzieli
dosc liczne ich kodeksy na cztery redakcje. Najdawniejsza zajmuje sic:; wypadkami historycznemi od konca XIV. do polowy
XV. st. Osnowc:; tworz'\ stosunki, kt6re l~czyly Witolda z Jagiell'\ ze stanowiska tego pierwszego. Druga і trzecia redakcja
uzupelnia pierwsz(\ przez dodanie bajecznej historii Litwy і przedluza jej dzieje do drugiej polowy XVI st. Wreszcie ostatni~
szeroka, wl'\cza mn6stwo epizod6w і opowiadan, zaczerpnic:;tych
z tradycji ustnej і pisemnej.
Та ostatnia redakcja, znana z kodeksu Bychowca, ogloszonego drukiem kolo r. 1850, ma charakter najbardziej literacki.
Bogata w szczeg6ty czc:;stokroc Iegendarne, zywa і barwna, robi
wrazenie powiesci historycznej. Redaktor pisze z arystokratycznego stanowiska, і "r6d chlopski nazywa psi'\ krwi'\"· Styl jego
jest bardziej zblizony do 6wczesnego stylu urzc:;dowego, niz do
і
і

XV st. jest spuscizn~ zarowno Ukrainy, jak і Bialorusi. Mieszkancy jednej
drugiej nazywali si~ Rusinami і pisali j::zykiem wspolnym.

1 ) Statut litewski zajmuje si«; glownie warstw~ szlacheck(\ і normuje jej
stosunki do rz~du і do innych warslw spolecznych, о te ostatnie mniej jednak
sic; troszczy ( wloscianstwo nie naleialo do jurysdykcji panstwa, а duchowienstwo і mieszczanstwo mialo swoje immunitety ). Redakcja wolynska Statutu
Lit. z r. 1566 ma rowniei charakter kodeksu szlacheckiego. Dba nawet о to~
аіеЬу szlachcice "nie iyli ·z szynkarstwa і nie mierzyli lokciem". Obiecuje, іе
"wsze!kie ustawy wydawane b«;d~ li tylko na walnym sejmie tego panstwa naszego". Wreszcie normuje sprawc; niewolnictwa О jc;zyku powiada іе: писар

зе~ІскиІі ~rаєть по руску :.ітсра~Іі і с.1ови рускІВІІІ всі :ІІtстн, внтtси і позви
писати, а не Іtнни~І язнко~І і с.1ови.

О

znaczeniu tego jc;zyka swiadczy wspolczesny wiersz:
Polska kwitnet lacinoju,
tytwa kwitn~t rusczyznoju,
Bez toj w Polstczi ne proЬ.udesz,
Bez toj w tytwi blazntm budesz.
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dawnego staroruskiego; niema w nim mistrzowskiej retoryki, an1
wplywбw literatury religijnej, panuje tutaj duch swiecki і - coraz witecej slownictwa і stylistyki poiskiej 1).
(Kodeks Bychowca jest niepelny і urywa site па r.-1507)
Z t. zw. Kronik Litewskich korzystaii Dlugosz і Bieiski,
u Stryjkowskiego jest okolo 180 miejsc stamt'\d prawdopodobnie zaczerpni~tych.
К r о n і k а k І а s z t о r n а w S u р r .а s І u jest to krбtki
wyci'\g z dawniejszych kronik, uzupelnio11y zapiskami z konca
XV. st. Do nich dodano ciekaw" р о w і е s с о w о j n і е І it е w s k о- m о s k і е w s k і е j і о zwyci~stwie Konst. Ostrogskiego pod Or:-z" 1515 r., zakonczon" rytmiczn" "Рос h w а l "",
przypominaj"c" epilog "slowa о pulku lgora". Styi kijowski, zostal nieco zmodernizowany і jest bardziej panegiryczny. Rytmiczna
"Pochwala" swiadczy о tem, ze Sarnicki, mбwi"c о dumie, spiewanej ku czci poieglych r. 1506 braci Strusiбw, nie mijal si~
z prawd" 2).

Jednym z nieiicznych dokumentбw бwczesnej piesni ludowej jest D u m а о w о j е w о d z і е S t е f а n і е, zapisana
w W enecji, а przechowana w czeskiej gramatyce Biahoslawa
z 1571 r. (Dunaju 9 Dunaju, czom smuten teczesz ?).
Literatura XIV.-XVI. stuiecia nie jest dostatecznie opracowan(\. Nie wiemy dokladnie, ktбre ksi"zki powstaly w tym
czasie, а ktбre pojawily si~ tyiko w nowych redakcjach. Nawet
kataiogi starych bibijotek niewieie swiatla rzucaj(\ na to pytani~.
Komplikuje si~ ono tem, ze wlasnie w XIV. stuieciu ozywia site
1)

ГрушснсІ,киіІ. Історія Українп. T<m

\1.

Urzt;dowy jc;zyk ks. Litewskiego ma za osnow«; jt;zyk urzc;dowy W. Ks.
Kijowskiego, tylko w fonetyce і cz~sciowo w morfologji zdradza nalecialosci
djalekty_czne, w aktach Litwy bialoruskie, Korony- ukrainskie. Bialoruszczyzna
rozni sit; przedewszystkiem uzywaniem с, zamiast 1>, ktore w ukr. jt;zyku
brzmialo jak і. Polonizmy widoczne w XV. st. z koncem XVI. st. jest ich
coraz mniej.
1 ) Chlop nie dba о herby, byle mu w karczmie graly dudy, albo s е r Ьу
( Potocki, Poczet herbow). О s е r Ь у ri і е spiewa do dzisiejszego dnia jedna
z ukr. piesni ludowych: "Oj Serbane, Serbanoczku, wozmy mene zaiinoczku".
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literatura w Serbji і w Bulgarji а Woloszczyzna tez kultywuje
wylё\cznie pismiennictwo slowianskie 1 ).
Sporo wi«cc z tych krajбw przychodzi. Scieranie si«c owych
poludniowych wplywбw z wplywami zachodniemi nie je!:t wyjasnione dostatecznie.
Ze nie cala arystokracja spolonizowa!a si«(, to fakt,
(О s t r о g s с у, G l і n s с у), wiele rodбw szlacheckich trzymalo
si«c rбwniez wiary ojcбw і przechowywalo tradycje narodowe.
(Widzimy to np. z testamentбw Zachorowskich). Musiala si~
wi«cc toczyc walka mi«cdzy "konserwatystami" а "post«cpowcami",
ale jej przebiegu dotychczas nie wyjasniono 2).
Mozna smialo przypuszczac, ze і czas od XIV. do XVI. stulecia nie jest tak gluchy, jak nam si«c dzisiaj zdaje, і ze dalsze
badania (mi~dzy innemi na ruinach Halicza) odkryjct nowe slady
starego zycia ..

*

*

*

Dotychczas lepiej zbadano stosunki religijne 3), а mianowicie dё\ienie do zjednoczenia cerkwi wschodniej z Rzymem,
czyli unj«c 4 ). U n j а, wedlug slбw Dra Szczurata, zblizyla bogate
pismiennictwo і przyspieszyla kulturalny rozwбj ruskiego (ukrainskiego) narodu.
•
1 J jt;zykowe wlasciwosci tego t ZW. srednio-bulgarskiego · okresu Sl\:
zamiast н, (;loi'•paa zamiast ;tо6рая); 'Ь, zamiast ь, lub с w srodku slow;
':• zamjast ь na koncu wyrazow.
1
J Ze dawne tradycje kijowskie ЬуІу jeszcze dosc silne, widzinty to w budownictwie, snycerstwie, zlotnictwie а zwlaszcza malarstwie.
Rutheni pictores malujl\ za Jagidly jego krolewskl\ sypialni«( na Wawelu
і kosciol w f..yscu. Czwarta iona Jagielly, Sonka, funduje kaplic~ sw. Trojcy
і kaie jl\ malowac w stylu ruskim. Dotychczas przechowaly si«( lcijowskie freski
w katedrze Sandomierskiej і w kaplicy sw. Ducha (sw. Krzyia) na Wawelu.
Z rachunkow Jagielly widzimy jak tych "Rutheni pictores" honoro~ano: dawano
im figi, migdaly, .drogie wina, futra і konie. Na freskach napisy ruskie. (Tak
samo w lacinskim psalterzu matki ks. JaropOika).

а,

3

,1 Mi~dzy

innemi dzielo gr. kat. biskupa przemyskiego Pdesza: Geschichte

der Union.
Unji і wielce zasluionym badaczem
) Znawcl\ literatury poswi«(conej
jej dziel jest Prof. С. Studynskyj. ·
4

11-4juz wyzej zazпaczylem, ze ,~wiara lacinska" па Ukraiпie
nigdy піе spotykala sitt z tak wrogim пastrojem, jak па pбlпoc
nej Rusi, і ze піе mamy wlasciwie polemicznych utworбw
w okresie ksiцz~cym, ktбreby wyszly z pod рібrа rodowitych
Ukraincбw.

То tez krol Daniel mial pewnц podstawtt do pertraktacji
z Rzymem, tem bardziej, ze na wala mongolska zagrazala zarбwno
wschodniemu, jak tez і zachodniemu chrzescijanstwu. Ale wspбlпa
akcja obronna nie powiodla sitt і рrбЬа unji spelzla na niczem.
Ks. Witold podejmuje jц rщ nowo, ale w sposбb inny.
Zwoluje zjazd wyzszego ukrainskiego і bialoruskiego duchowienstwa oraz ksiц:Z(\t і bojarбw do No wogrбdka і tutaj wybieraj(\
oni swego wlasnego metropolit~, gdyz kijowsk'\ metropoljtt przeniesiono do Moskwy, а moskiewskie wyzsze duchowienstwo nie
dbalo о cerkiew ukrainskц і bialorusk(\. Wybбr padl na Grzegorza (Hryhorja) С а m w l а k а, z pochodzenia Bulgara, ktбry
ksztalcil sitt па gбrze Atos. Camwlak odbyl konferencj(( z Jagiell(\. przygotowywal synod і jezdzil na sobбr Koпstancki (1415),
na ktбrym wyglosil przemowtt do papieza Маrсіпа V., przechowanц w kronice Rajchentalskiej 1).
Cam\\lak byl tylko przez kilka lat metropolit(\, poczem
zniknцl z horyzontu. W roku 1439 metropolita lzydor przyjmuje
unj(( na Soborze w F erarze і Florencji, ale w swoich djecezjach
zaprowadzic jej nie moze. Now~ prбbtt podejtnuje metropolita
Mysail, ksiцitt P~trycki. W roku 1476 pisze оп list
pit":Za Sykstusa lV. z prosb~ о przyj~cie go pod opiektt Rzymu 2}.
Wszystkie te jednak usilowania spelzly na niczem. Nie wy-_wolaly nawet silniejszego odglosu wsrбd spoleczenstwa, ktoienie bylo przygotowane do nalezytego zrozumienia і rzeczowega.
traktowania spraw tego rodzaju. Mial to dopiero zrobit Іп!І{іF
nizm, ktбry rozszerzal horyzonty myslowe, zrywal ze scholasty~~
nym formalizпiem, walczyl о wolnosc mysli і sumieпia, о wyzwo~
lenie czlowieka.
- ---------

do-pa-=

1) Pozostalo ро nim б katan і 4 panegiryki, w ktorych w~-ej--ii~~
nii literackiego talentu
-· ~=-=-::._~~~- . _
2
) Epistula Pstruckiego (Poslanije Mysaila) napisana ze znacz~ t!нИі~
stylem kwiecisto·panegirycznym, jest przykladem owczesnej kultury- ні~~~;.f~1~
naukowej. Wydal jq J. Pociej na dowod, іе nie on pierwszy zawarfun~F~--~:
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Z humanizmem zaznajomili sit( Ukraincy na uniwersytetach
Krakowie і Pradze, gdzie mieli swoje internaty, zalozone przez
kr61owt( J а d w і g ~- Maj~tniejsi wyjezdzali za~ranict(, sk~d przywozili nowe zdobycze. wiedzy. Humanist~ ЬуІ Bialorusin "Franciszek Skoryata, ktory w Padwie otrzymat stopien doktora medycyny, а w kraju zdobyl sobie rozglos wydaniem p~erwszej
ruskiei Biblji.
Dodatni wptyw wywieral Ма k s у m G r е k. Uczen Laskarisa
і znajomy Sawonaroli, czlowiek zarliwej wiary, silnego charakteru
і· wiedzy tak szerokiej і gruntownej, jak nikt drugi podowczas
na Rusi, zdobyl sobie wielki autorytet moralny. Chociai оЬсу
(pochodzil z Albanji), byl. szczerze przywi4zany do Rusi, walczyl
z autokracjё\. ze wstecznictwem, domagal sicc oswiaty, і przeprowadzil nietylko rewizjct ksiцg religijnych, do ktorej byl powolany,
аІе tez і rewizjcc swiatopoglё\du, na ktorё\ zgodzic si~ nie chciano.
То tei sciё\gn~l na sit Ьіе нienawisc moskiewskiego kleru; oskar~
iono go о herezjcc і wtrё\cono do wicczienia, w ktorem przesiedzial
lat зо і z ktorego nie wypuszczono go do smierci, "calui~c jego
· wi~zy, jak wicczy swicctego", аІе obawiajё\c sicc jego nowatorskiego
ducha, jak djabla.
Dzialalnosc Maksyma Greka przyczynila sicc posrednio do
wzrostu humanizmu na Ukrainie. Natomiast reformacja nie miala
zbyt wielkiego wplywu. Szla ona z Polski і znalazla tylko nielicznych zwolennikow miccdzy ukrainskimi panami - zwlaszcza
socjanizin. Ale і w tych rozmiarach wywolala ona postulat lepszej
szkoly і zrozumialszego jcczyka. Jcczyk staroslowiaiiski, wzgl~dnie
staroruski, byl organem ctrkwi prawoslawnej, natomiast dyssydenci chcieli jcczyk ludowy uczynic narzccdziem swej propagandy.
(Dowodem "К а t е с h і z ~" В u d n е g о).
Na tym punkcie przypadkowo zeszli si~ oni z humanistami,
gdyi Skoryna zaczC\1 drukowac s~ojё\ "Bibljcc Rusk~~~ w Pradze
w tym samym roku, w ktorym Luter oglosil swoje tezy (1517~
і р~wліе, ze niezaleznie od niego.
Nie byla to zreszt~ idea nowa, gdyi juz w XJV stuleci~
pojawialy sicc w ksi~gach cerkiewnych dopiski і objasni~ia
"w jcczyku prostymн ale w XVI wieku staje si~ ta mysl bardZi@j.
popularnC\ а reformacja przyczynia sicc do jej rozpowszecho~~~
Socjanin, Wa І е n t у n· N е h а l е w s k у j, szlachcic z okollc:Кii~~
w
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m1enca, przeklada "Ewangeljc;" z jcczyka polskiego (z Marcina
Czechowicza) па ruski, do ludowego zblizony, і to nie z wlasnej
chc;ci, аІе "za namowct і napomnieniem mnogich uczonych, bogobojny.ch а slowo Boze milujctcych ludzi, ktбrzy pisma poiskiego
czytac nie umiej(\, а slowiaiiskiego nie rozumiej'\"· Towarzysz
Budnego, Wasyi Tiapynskyj przeklada tekst ewangeiji na jc;zyk
ludowy і przygotowuje krбtki katechizm dla dzieci. Najznakomitszym z tych przekladбw jest tak zwana Е w а n g е І j а Ре r es о р nу с k а, rozpoczc;ta w Dwircach, w 1556 roku а skoi'1czona
w Klasztorze w Peresopnicy w 1561 ~·oku dzi~ki archimandrycie
Grzegorzowi (Hryhorij), ktбry znal jc;zyki lacinski, polski, czeski
і staroslowianski а zapewne takze і grecki. Rysuje sic; tu znaczny
wplyw j((zyka polskiego і czeskiego.
Przekladal, jak sam przyznaje, "z jc;zyka bulgarskiego na
jc;zyk ruski dla zrozumienia ludu chrzescijanskiego, pospoiitego".
Rftkopis sporzctdzony ЬуІ sumptem ksic;znej Anastazji Zaslawskiej
і l'!osi wszelkie cechy ksi(\zki luksusowej, wytwomej, wspaniale
ozdobionej. .(Jest to najwspanialszy ~е wszystkich wschodnioslowiaiiskich rc;kopisбw).
Wiern'\ kopjc; kazal sporz'\dzic z niego hetman М а z е ра
w r. 1701 і podarowal j'\ katedrze w Perejaslawiu (pбiniej znajdowala sic; w bibljotece duchownego sem. w Poltawie). Znane
Зі\ tez inne ·kopje. jc;zyk dosc prosty і zrozumialy dla Iudu.
(А koly wcho:i.a~y do niiakoho sela, strityly jeho
desiat muiei prokaieoych, kotoryje to zdaleka
stojaczy, holosom welykym zakryczawszy,
rekly: lsuse, uczytelu, zmylujsia oad namy !)

*

*

*

Jak wszc;dzie, tak tez і па Ukrainie wynaiazek druku mial
pierwszorzc;dne kulturaine znaczenie. Р і е r w s z е s І о w і а іі s k і е
d r u k і, to ріс;с cerkiewno- slowianskich liturgicznych ksictzek,
ktбre w roku 1491 - 93 wydrukowal w Krakowie Ni~rtiec,
S z w а j ро І d F і о І, na polecenie ks. Ostrogskiego і jego kosztem.
Fiol uciekl przed s(\dern biskupim na Wc;gry і dzialalnosc drukarska przerwala sic;. Dopiero w 1517 roku D r F r а n сі s z е k
S k о r у n а zaczyna drukowac w Pradze swoj'\ "В і Ь І j с; R u s k 2\",
na podstawie Biblji czeskiej z roku 1506 і tekstбw cerkiewn«?-
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s~owian~kich. W przedmowie, wyluszcza cel swej pracy: poprawf(
moralnosci і rozszerzenie nauki. Z Pragi przenosi site do WHna,
gdzie drukuje І 1525 r.) "Ар о s t о І а" а pбzniej "Ма І'\ ро dr о і n '\ k s і'\ і k С( (Psalterz, А kafisty, szestodnew.-.i, kalendarz).
Druki Skoryny znajdowaly swoich nasladowcow nawet w Niemc~ech · (Tibingen), а w Polsce wplyw ich jest widoczny w katechiimie Nieswieskim z 1562 roku.
Niezmordowanym і niezrazonym pracownikiem na polu sztuki
drukarskiej ЬуІ І w а n F е d о r о w у с z. W spolce z Р і о t r е m
М s t у s І а w с е m mieli oni drukarnicc w Mos'kwie, sk(\d ро wydrukowaniu swoich pierwszych ksi(\zek uciekli przed fanatyzmem
mnichбw і glupot'\ tluszczy do Zabludowa, maj~tnosci hetmana
Chodkiewicza 1) і tutaj zalozyJi now'\ drukarnite. Z Zabludowa
Mstyslawec przeniбsl sicc do Wilna, а F edorowycz do Lwowa.
Tu zalozyl drukarnicc na Podzamczu kolo cerkwi sw. Onufrego
( 1573), ale popadt w dlugi і iydzi zabrali mu drukarnicc. Przeniбsl
sіСё wiccc do Ostroga і tam wydrukowat slynnC\ "В і Ь І j te О s r о gs k ~,. 2) (1580 r.), pierwsz~ peln'\ BibljC( slowianskC\, najpicckniejszf\
z rusktch starych ksi(\iek. Ks. Ostrogski nie szczC(dzil k.osztбw
і trudu. Posylal swoich ludzi do Moskwy, Rzymu, do Grecji і na
Kretcc, zbieral ksi~zki, przeklady, kazal je porбwnywac, tlбmaczyc
na nowo і pod wzglf(dem tekstualnym dat wydanie Biblji wielkiej
wartosci. Ро smierci Fedorowycza drukarnicc jego wykupita Stauropi5rja і prowadzi jё\ do dzisiaj .
. W tym odrodzenczym ruchu pierwszC\ rolcc grala stolica
ks. Ostrogskich, О s t r б g. Rбd Ostrogskich byl jednym z najmajcctniejszych w swiecie, lojalny wzglccdem Rzeczypospolitej, ale
szczerze przywi~any do cerkwi і tradycji narodowej. Kniaziowie
Ostrogscy сеnіІі w tej tradycji wi~cej stronf( kulturalno-moraln".
niz dogmatyczn(\, skoro jednak Konstanty grozil, ze w obronie
swej wiary wyprowadzi 15-20 tysif(cy wojska w роІе, to przemawiala z jego slбw przedewszystkiem obrazona duma dynasty,
і:і bez jego wiadomosci czyniono jakies nowe przygotowanie do
11

1
) Dal on im "niemal~ wies" па utrzymanie і wszelkie wygody dla zalodrukaroi.
s) Вardzo pi4;kny egzemplarz znajdowal si~ w bibljotece Potockich w Raju
Brzeianami. Tam tei sporo inoych cennych і rzadkich drukow.
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Unji. Uwazano go za glo\v~ ukrainskiego (ruskiego) narodu. Jako
taki dbal przedewszystkiem о podniesienie k~ltury, zbieral ksictz.ki,
zaloiyl drukarnit;, otoczyl si(( uczonymi і kolo roku 1570 zalozy~
t. z. А k а d е m і (( О s t r о g s k ц. Uczonych sil nie brakowato,
-аІе trwoga przed heretykami stala na przeszkodzie w trafnyш
ich wyborze. Totez Akademja nie dorбwnywala zagranicznym,
cbociaz о glow(( prze.wyiszaJa szkolnictwo dawne. Filologj((, staro-·
slowiaiiski j((zyk, lacint;, grek((, traktowano bardziej naukowo,
sprowadzono filozofбw і teologбw.! Grecji (Lukaris, Muschopцluv,
Dyonizy Paleolog),. byl tutaj takze matematyk, filozof і astrolog
Jan Latos, Ьу1і mowcy znakomici na swoje czasy.
Stцd wyszedl "Kleryk Ostrogski", ktбry polemizowat ~ Pociejem і Herasym Smotryckyj, ojciec Meletego і dyssydent Motowylo, ktnrego ks. Ostrogski uzywal do polemiki ze z.wolennikami
Unji і W а s у І, autor znakomitych w swoim czasie traktatб~
polemicznych і F і І а 1е t В r о n s k у j а wreszcie М е І е t у j S m ot r ус k у j, ktбry tak wybitnct rol(( odegral w dziejach cerkwi.
Ostrбg stal si(( wi((c ukrainskiemi Atenami, а choc wiek jego nie
. byl dlugotrwaly, to przeciez w· historii · kultury pozostawit SJady
niezatarte.
Drugiem takiem ogniskicm staly sit; Мі 1а nо w ус z і (kolo
Kowla), w ktбrych mieszkal emigrant ro~yjski, ticzeii Maksyma
Greka і oponent cara lwana, ks. Kurbskij. Zarliwy obronca
wiary prawoslawnej, czlowiek ekspiшzywny, nerwowy, wrбg "zachodniej barbarji", stal sit; z czasem jednym z naj5orliwszych
zwolennikбw reformy prawoslawia і kultury ruskiej. Korespondowal z O.strogskim, z Czartoryskц, Czapliczem і innymi magna~
tami' oraz przedstawicielami ukraiiiskiego patrycjatu miejskiego~
informowal ich о ruchu religijnym і umyslowym, zach((cat. do
wytrwania przy wierze ojcбw, ale zцdal rewizJi zycia і swiat~
pogl~du. Pisal b~dz i((zykiem staroruskim, bцdz nowym, z.aprawionym cytatanai polskien1i і laciiiskiemi, gdyz na starosc nauczyl
SЇ(( laciny і zach((cal mlodziez do nauki w uniwersytetacb zagranicznych.
Т rzecim takim wielkopanskim ogniskiem kulturalnym Ьу{
dwбr ksi~zцt S l u с k і с h, а mniejsze zapewne wst~powaly VI іе~
slady. Korespondujц ze .sob~, posytajц ksi(\1.ki, odbywaj'\ si~
zjazdy, magnaci szнkaj~ zwi~zkбw z mieszczanstwem.

Mieszczanstwo ukrainskie bylo ograniczone z powodбw religijnych w swoich prawach; rzemieslnicy, niedopuszczani do cechow, grupujct site w bractwach, а poniewai stan ich -majC\tkowy
w XVI stuleciu znacznie site poprawia, witec і bractwa majC\ fund.,sze na budowc; cerkwi, na utrzymanie szkбl, przytulkбw dla
starcбw, na szpitale. na prowadzenie drukarn і t. d, Najstarsze
z tych bractw L·w о w s k і е, zalozone w 2 polowie XV wieku,
dostaje od patrjarchy tytul stauropigji (jest wyj((te z pod jurysdykcii episkopatu) і ·otwiera w 1586 r. wyzszC\ grecko-slowianskct
szkolc; ... na wzбr zachodnio·europejskich (trivium і quadrivium).
Dzic;ki staraniom Ostrogskiego і Tyszkiewicza, szkola ta dosi:ala
tytul szkoly "nauk wolnych '', uczyla tez І асі nу і sciC\gala uczniбw
nietylko z calego kraju, ale tez і z zagranicy. Uczyl w niej
Arsenjusz, autor gramatyki grecko- slowianskiej ("дdelfo~es"),
Т u s t а n о w s с у, Z у z а n і j і R о h а t у n ес. В уІа to podбwczas
najlepsza ze szkбl ukrainskich Jeszcze wczesniej zalozylo wilenskie
brdctwo "szkolc; gre~kiego, lacinskiego і ruskiego jc;zyka" we
Wilnie, w ktбrej przez jakis czas uczyl wspomniany wyzej Meletyj
Smotryckyj, autor Cerkiewno·slowianskiej Gramatyki, podrc;cznika
triywanego nietylko w szkolach calej Rusi, ale tet w Serbji і Bulgarji.
Kijбw odradza sic; dzic;ki niezmordowanej pracy archimandryty РІ е t е n ес k і е g о (szlachcica z Okolic Zloczowa), ofiarяosci На І s z k і Н u І е w і с z 6 w n е j (zony mozyrskiego marszalka
S t е f а nа І:. о z k і), а wreszcie hetmana Konaszewycza-Sahajdacznego і metropolity Piotra Molyhy. Pleteneckyj, zalozyl drukarnite
przy Peczerskiej l:.awrze і puscil w ruch jej fabrykc: papieru,
Hulewiczбwna przeznaczyla swoje dobra dziedziczne na bractwo
і brackct szkolc;, Sahajdacznyj ~stc;puje do tego bractwa, dodajC\c
mu blasku powag~ swego imienia а Mohyla zaklada kolegj um
(poiniejszq akademjc: mohilansk~), na wzбr akademji Jagiellonskiej"
і wyposaza j~ ро krбlewsku. Bractwa powstajct tez w mniejszych
miastachjak: Przemysl, Rohatyn, Grбdek, Brzesc, kulturalne ogniska tworzC\ sic; w L. u с k u, Ко r с u, nawet w Skicie
Maniaw kim kolo Bohorodczan, саІу kraj pokrywa si'c; szkolami.
Nie stojct one wysoko, ale zadanie swoje spelniajct. Oswiata 1)
1)

р<
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Ulmtinie, mowi,

metropolita Pawel Alepski, ktory w roku 1653 podroiowal
dzieci jest tam. jak trawy. а wszystkie. nawet sieroty,
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zatacza coraz szersze krttgi. Stuszn~ zatem mozemy okres ten
nazwac рі е r w s z е m u k r а і n s k і е m о d r о d z е n і е m.
Charakteryzuje go, mimo usilnych staran utrzymania wiary
prawoslawnej і staroruskiej kultury, upadek pierwszej і powolny
zanik osta~пiej. Traci znaczenie jcczyk starocerkiewny, а zyskuje
lacina, gdy2! w Polsce опа jedynie dawala reputacjcc kulturalnego
czlowieka. Nie ЬуІо wyrobi.Pnego pojcccia narodowosci. Pokrywalo
sicc ono w znacznej mierze z przynaleznosci~ do panstwa і kosciota,
со r6wniez ulatwialo magnatom ukrainskim przejscie do narodowosci polskiej. Przywileje, kt6remi cieszyli sicc panowie і szlachta
w Polsce, przyspieszaly ten proces. Szkoly па wz6r polskich tworzone і wyjazd mlodziezy zagranicte dokonywaly reszty. Jedyni\
ostoj~ ruszc1.yzny mogla Ьус cerkiew. Chciano sicc jej trzymac,
chciano j(\ ratowac, аІе trudno! Hjerarchja prawoslawna Ьуіа
zbyt konserwatywna, о kompromisach z nowemi zdobyczami nauk
slyszec nie chcinta, to tez im dalej, tem bardziej pozostawata
w tyle, poza iyciem і postccpern. А tymczasem w Polsce wlasnie
w polowie XVI stulecia nast~puje gwaltowne ozywienie zycia
politycznego і kulturalnego. Walka stronnictw magnackich 7.а
Zygmunta Starego wci(\ga w swбj wir szerokie warstwy szlacheckie і wyrabia je politycznie, naduiycia і korupcja (pod
wplywami Bony) wywoluj'\ krytycyzm, reformacja zalewa kraj
drukami, religijna wolпosc ·przyci'\ga z calego swiata elementy
ruchliwe, wolnomyslne, w•·~szcie kosciбt katol cki wychodzi z·walk
religijnych odrodzony і wzmo~пiony, Jezuici rozwijaj'\ iпteпzywnч
dzialalnosc, па ogromnej politycznej literaturze wyrabja si~ jte~yk
literacki polski, wyzbywa sit; resztek wulgaryzmu і daje utwory
pierwszorzccdпej artystycznej wartosci, odzwierciadlaj'\ce 6wczesn~
:іусіе і dzialaj~ce zar6wno па umysl, jak і па uczucie.
W оЬес tego odrodzenie ukrainskie stalo site koniecz.noscщ
dziejOW(\, przejawem energji tej cztesci пarodu, kt6ra nie ZWC4tpila
czytac umieji\, zaruwno <·htopcy. jak і dziewcz~;ta. Wojennc sieroty wycftoWІJj.l\
si~ w interna\ach і nie wlocz" si~ bez opieki. Kozaczyzna, cltoc ЬуІа b11rzliwa,
to przeciei dbala о oswiatc;. W і pulkach ЬуІо 866 szkot. Procz kijowskiej b,ty
jeszcze kolegje w Charkowie. Perejaslawiu, Czernihowie. Szpitali ЬуІо_ p·zeszlo SOQ
Dopiero pod panowaniem Rosji stan ten pogorszyl sic; niezmiernie. W roku 1ї68
w CzerniiІowszczyi•1ie jedna szkola przypadala na 746 mieszkюic6w, а w rok.•J.
187З na 6730

w swoje prawa do іусіа, ale tei rozumiala, іе uparcie przy j~go
starych formach trwaё nie mozna, ze przeciez trzeba іsё na
kompromisy z post«cpem. Bractwami, szkolami, filantropijnC\ d~ia
lalnosciч, drukarniami, а Wl'eszcie tworzeniem zrozumialego,
zywszego j«czyka starano site nadrobic to_, со zaniedbali w konserwatyimie skamieniali hierarchowie, utrat«c arystokracji zastч
piono mieszczanstwem, organizacjct - ograniczenia prawne, а kiedy
cerkiew prawoslawna nie odradzala site w tej mierze, со kosci61
katolicki, bractwa staraly site uzyskac u patrjarchy szersze prawa
zwierzchnicze. І uzyskujC\ je. Маjч one nietylko cenzurte moraln'\
nad swoimi czlonkami, ale tez obowiчzek kontroli zycia religijnego аі do duchowienstwa, а nawet do episkopatu wlчcznie.
Takie prawa (zdobyte przez bractwo stauropigjanskie okolo
roku 1590 od patrjarchatu) sprzeciwialy site kanonicznemu ustr~
JOWІ cerkwi prawoslawnej. Prawda, ze duchowienstwo znajdowalo si~ w upadku (podobnie iak p~ed reformacj'\ prawie wsz«cdzie), prawda ze episkopat r6wniez nie staf na wysokosci swego
zadania, ale na podobn(\ ingerencj«c ludzi ~wieckich na polu
ustroju cerkiewnego zgodziё site on nie chcial. Ukrainscy "wladycy" obrazili site. Zwlaszcza lwowski, Gedeon, oburzony byf
ze jego, rodowitego Sz}achcica і dziedziczncgo wfady~~~ oddano'
pod wladz~ nieszlachcic6w, .,prostych chtopб ..v, kusnierzy, garbarzy і siodlarzy". І to ЬуІо jednym z powodбw ostatecznego
przyj~cia unji w r. 1596. АІе nie jedynym. Ukrainski episkopat
w. Polsce. widz~c, ze cerkiew prawostawna chwieje SЇ<с w swych- podstawach, ze apostazja staje site zjawiskiem powszedt1iem, ~е
reformy zatem sч konieczne і niczbtedne, а rбwnoczesnie, w zaleznosci od reszty cerkwi prawoslawnej, niemozliy.•e, chcial przynajmniej na swojem terytorjum ratowac to, со mozna: - wscho• dni obrz"dek і tradycje cerkwi swojej "ruskiej". Motywow wyi::.--~;zych, idealnych, odmo\vic temн episkopatowi nie mozna, jak
rбwnie.Z nie mo:ina go czyniё odpowiedzialnym li tylko za ujemnenast~pstwa tego aktu, zapominaj'tc о dodatnich. W alka о swoji\ _
cerkie\v toczyla site ju:i od ХІ stulecia pocz(\wszy, z poczчtk~( _
z Grecj't, а pбzoiej z Moskw'\. Florencki sobбr і zburzenie C~tttТ:~:
grodu poslu:iylo moskiewskiemu metropolicie za pretekst:~~
zdobycia wladzy patrjarszej. Tej wlady chciala Moskwa JY.?:~Jtf""f
rz'\dkowaё rбwniez metropoljc; kijowsk'\. Wprawdzie episk~~

ukraiiiski, nie zgodzil si€C na to і w r. 1590 uznat zwierzchnosc
patrjarchy carogrodzkiego, аІе autorytet te goz nalezal do przeszlosci, а przed moskiewskim otwierala si€C przyszlosc. Jak miecz
Damoklesa wisiala nad Ukrain~ · moskiewska wladza patrjarsza.
U nj а z R z у m е m kla.dla kres tym obawom. Na ziemiach zachodnio·ukrainskich miala опа tem wi€CkSZ(\ podstaw€C, ze ziemie
te coraz bardziej chylily si€C ku zachodowi а oddalaly od Moskwy
.і Carogrodu. То tez w r. 1595 biskup lucki, Т е r І е і: k і j
і wlodzimierski, Р о t і j (Pociej) udaj(\ si€C do Rzymu і w imieniu
episkopatu ukrainskiego zglaszaji\ akces do katolicyzmu. Dnia
6 pazdziernika 1596 r. odbyl si€C synod Brzeski, na ktбrym ten
. akces sfinalizowano. jednomyslnosci jednak nie osi(\gnic;to.
Ostrogski z panami, wiernymi cerkwi prawoslawnej, przybyt do
Brzescia, ale radzil osobno. Na unjc; nie zgodzili sic; oni.
Wskutek tego nast~pilo rozdwojenie spoleczenstwa па polu
religijnem, ktбre poci(\gn€Cio za sob~ znane historyczne nast€Cpstwa.
W literaturze zaznaczyl si€C ten fakt tak zwan'\ literatur'\ pdlemiczn'\ t. j. саІуш. szeregiem dziel, broszur, ulotek za і przeciw unji.

. ..
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Walka religijna.
Przegli\d literatury religijno-polemicznej. (Wyszenskyj).
Jako wst~p do religijnej polemiki posluzyla raorma kal·endarza przez papieza Grzegorza w 1582 r. Chociaz opierala
si«c na naukowych astronomicznych podstawach, ale ·poniewaz
kurja papieska wystCІpila z nіСІ w czasie niezlikwidowanych walk
religijnych, tedy wywolala sprzeciw zarбwno w kosciele protestanckim jak tez і prawoslawnym 1).
Grunt zas do tej polemiki ЬуІ przygotowany od roku 1500
S а k r а n w .,Elucidarius errorum ritus Ruthenici", і w "Errores
atrocissimorum Ruthenorum" (1508), Herbest w .,Wypisaniu
drogi ( 1566), wreszcie S k а r g а w traktacie "0 jednosci koSciola'c, zaatakowali cerkiew prawoslawnCi. Prawoslawni milczeli.
IJopiero w roku 1582 pojawia si~ z ich strony pierwszy polemiczny anonimowy traktat "Posfanie do .tatyn і z ichze knyh'c 2),
w r 1587 wychodzi · we Lwowie utwбr polemiczny Herasyma
·S m о t r ус k і е g о, rektora: akademji Ostrogskiej р. t. "Kiucz
carstwa nehesnoho" 3), w rok pбiniej S u r а s ky j wydaje "0 jedynoj prawoslawnoj wiri" 4 ), w szranki wkraczajCi z katolickiej
strony: S k ~ r g а, Ро t і j, (Pociej) Z е Ь r о w s k і, К u n с е w ус z,
К r е w z а,
Мо r о с h о w s k і,
R u t s k і, Ко r z е n і о w s k і,
к. j с k і, s k u р і е n s k і, s а k о w і с z, z prawoslawnej : z у z anij, Wyszenskyj, Bronewskyj, Kleryk Ostrozskyj,
:_. W Anglji przyjt;to jl\ dopiero w polowie XVIII w. na Rusi dotych·
c:r.» nie~ Protestowal przeciw niej rowoie:i prof. Jag. uoiwersytetu, astronom
Jan Latos.
~) Epistula do lat'innikow z ich ksi~.
1
1 Klucz do krolestwa niebieskiego
•) О jedynej. prawdziwej prawoslawnej wierze.

154Meletij S motryckyj, Kopystenskyj і inni. Poleшika
rosnie jak lawina. Tresc ·jej ma przedewszystkiem historycznoreligijne znaczenie, аІе і dla literatury nie jest ona obojcctn".
Katolicy, а zwlaszcza jezuici, mieli za sobct dlugoletnict praktyk~
polemicznq, nabyt(\ we walce z dyssydentami, posiadali grun~
towne wyksztalcenie teologi~zne, zdobyli sobie szerokct wladz~
і wladali swietnie jcczykiem zarбwno lacinskim jak і polskim,
(Skarga), to te:i ich oponenci z koniecznosci musieli dokladac
wszelkich staran і wysilkбw, а:іеЬу zaniedbane nadrobic, luk.i
wypelnic, bl~dy poprawic, Ьу nie okazac site przeciwnikiem nieudolnym, zacofanym і bezwartosciowym. Przyznac trzeba, ze
pod tym wzgl~dem zrobili wiele і :іе polemika w. І і t е r а t u r z е
osi(\gn~la rezultaty wi<(ksze niz w s р r а w і е w і а r у. Do jednosci wiвry nie przyszlo, ale literatura wzbogacila sit; utworami
nieprzec!fёtnej miary, wyrobil sicc j<(zyk, rozszerzyly site horyzonty
myslowe, ozywil temperament au~orski, pojawil si~ dowcip,
ironja, krytycyzm, czego dawniej prawie z~ nie bylo; ludzie
klбcili sit;, sprzeczali, skakali sobie do oczu, ale :iyli, .а nie
wegetowali przezuwajctc stary pokarm duchowy. Literackiego
j~zyka polemika jeszcze nie stworzyla, аІе zarбwno Potij, jak
Bronewskyj (Filalet), Smotryckyj, jak Wyszenskyj umiej'\ powiedziec to со chc'\, nie oglctdajctc si<( ani па gramatykt(, ani na
tradycj<( pismiennicz'\, wprowadzaj'\c do i«izyka to, со w nim
najwi~ksz'\ rol«i odgrywa - element zycia і_ wyraz indywidualny.
"Wichrowaty wyraz", "niewyparzona g~ba" .. ,pudlo bezmбzgie'',
zyczenia w rodzaju "аЬу сі boki spuchly", wszystko to nie
grzeszy coprawda zbytnict gladkosci(\, ale tchnie zyciem, а nie
katakombami pieczerskiemi, bardzo zresztct szanownemi, аІе
coraz nudniejszemj.
І gdyby nie pбzniejszy kijowski pseudoklasyczny scholastycyzm, to od tej polemicznej literatury do narodowej. ЬуІоЬу juz
wcale nie daleko. Trudno w krбtkim przeglctdzie literatury omawiac wszystkich autorбw polemistбw, trudno mбwic о i..-h
chociazby tylko najwazniejszych utworach, ale przecie:i nad ntektбrt"mi zatrzymac siCi trzeba, а to nad temi, ktбre cos nowego
do literatury wniosly. Wi~c "Apokrizis" Filaleta (wedlug Tre·
tiaka, Marcina Broniewskiego, szlachcica z otoczenia ks. Ostrogskiego). Utwбr przeciwny unji, ale dzielo czlowieka uczone-?,"(r,
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mysl(\ce,jo logicznie, przewiduj(\cego, ktory nie trzyrna sic; kurczowo tradycji, lecz ша odwagt; wypowiadac wlasne mysli, ,,nie
wybiera mitikkie k'\ski, аЬу sic; koscmi nie zadlawic", lecz dotyka siti rozmaitych pytan. Cytuje 60 autorow (і to dobrze), broni
prawa narodu do wsp6ludzialu w pytaniach cerkwi, sprzeciwia
sic;. teokracji, okazuje nawet pewne tendencje racjonalistyczne.
,.Strze*cie sic; - powiada do swoich oponentбw -- azeby tym
wylomem, ktory powstaje w prawach, nam przysluguj(\cych,
wszystkie Waszych Milosci "swobody" nie wyslizn~ly si~" ..Tego
tonu dotychczas w ukrainskiej literaturze nie ЬуІо.
Nie naukowo і nie tak powaznie, jak Broniewski, lecz :iywo
і z zapalem, z pierwszorzc;dnym publicystycznym talentem pisze,
dotychczas nieznany z imienia "Kieryk Ostrog~kit'. Poetyczne
zwroty, barwne obrazy, polemiczny dowcip і znaczne oczytanie,
(cytuje nawet Petrarkc;) robi(\ go niebezpiecznym. wrogiem ':)nji.
Zupelnie inaczej brzшi "Trenos" Smotryckiego. Zostawiaj(\c
na boku jego wartosc teologiczn(\. musimy przyznac, :іе j·ako
utwбr li1:eracki ЬуІ w tej polemiczhej literaturze w swoim rodzaju arcydzielem. Ju:i sama forma placzu cerkwi na swoj(\
krzywdc; і ubбstwo, tak bliska trenoan pogrzebowym, (holosinnia), swiadczy о dobrym "literackim wc;chu" autora. Zamiast
traktatu, ktoryby polemizowal, udowadnial і przekonywal, dal
on utwбr, ktory chwytal za serce, wzruszal, gral па nerwach.
Spokojny liryzm, to znowu tragiczny patos. bezsilпa niemoc, to
zr,Q\V oburzenie swic;te, 8 mic;dzy nie powbijaпe szpilki sarkazmu
і satyry. Mozemy sobie przedstawic, jak to dziatalo na prawoslawne spoleczenstwo, ktбre uwazalo sic; za stronc; atakowan'\
і pokrzywdzoaщ.

Nae jest podobny do nich Р.) t і j ~Pociej). Magnat, senator
Rzeczy Posp<'litej, ЬуІу sekretarz krбlewski і kasztelan brzeski,
obck Skargi spintus movens unji, zajmuje stanowisko arystokratyczne w tresci, we formie zas zmienia sic; odpowiednio do tego
z kim, kiedy, і w jakiej materji polemizuje. Zabiera glos najczc;sciej (autor 17 utworбw) і walczy roztnaitemi argumentami,
zarбwno silny w teologicznych, jak і w publicystycznych wywodach. Pisze ро po]sku і ро rusku, аІе zawsze z duzym temperamentem, z pewnem rycerskiem zawzittciem, jakgdyby rc;ka jego
ЬуІа do miecza stworzona, а nie do pastoratu. W edlug jego
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zdania unja "wraca do onej starozytnosci і do zgody $wicctej,
ktбra za przodkбw пaszych byla '', а ktбr'i поwе porz~tdki
(bractwa і t. d.) zmцcily. Niech~tnem okiem patrzy na to, ze
,,lud prosty, rzemieslniczy, porzuciwszy пarz~dzia swoje, (dratwC(,
поzусе і szydlo), 8 przywtaszczywszy sobie UГZ(\d pasterski,
pismem szermuje, nicuje, wywraca, pasterzy swoich wlasnych
sromi~c, bezczeszczчc і spotwarzajчc". Smotryckiego пazywa
"augsburgskim pasterzem, ktбry z mltkiem prawowiernych greckich ojcбw zmieszal zбlc Lutra, olej Kalwina і trucizncc Cwinglego". Pociej ЬуІ pierwszorzC(dпym kazпodziejц і pozostawil kilkaset kazan і nauk, z ktбrych 74 wydrukowaпo w 1674 r. wiele
w przekladach w 1764 і 1778. Postac bujna, renesansowa, temterameпt ogromny, eпergja niewyczerpana. Jakze odbija od swoich poprzednikбw і jak gбruje паd wspбtczesnymi swego obo:r:u!
Podziwiac trzeba .jak slowami, raz powaznemi і przekonuj'icemi,
to z.nowu gwaltownemi, ostremi, wichrowatemi ciska па wszystkie stroпy, jakgdyby szablц odbijat sicc od kilku wrogбw naraz.
*
*
Podobny temperament posiadal w obozie przeciwnym
lwan Wyszenskyj, z S'\dowej Wiszni kolo Lwowa. Z poczчtku prawoslawny kaplan, pбzniej mnich па gбr-ze Atos, gdzie
tez і umarl okolo roku 1620 jako najsurowszy asceta 1 • Kolo
roku 1605 odwiedzil swojц ojczyzn~ і byl obecnym przy zalozeniu slynnego Skitu Maniawskiego 2). Z Atosu pisal znakomite
"Poslania• (Epistuly, kt6rych przechowalo sicc 18) do ksi((cia
Ostrogskiego, do ziomkбw swoich і "do wstystkich wogбle
w lackiej ziemi zyj(\cych". ,,Gramatycznego drobiazgu піе uczyl
sicc, піе wiedzial со to retoryczne zabawy, wysokich filozoficznych chimer nie sluchal", ale mial wrodzoпy taleпt· literacki
zпaczпej miary, kt6ry ofiarowal па sluzb~ zboznч w obronie
· w і а r у s t а r ~ j і ludu ucisnionego.
1
skre5iil franko w poemacie "lwan \Vyszenskyj'') ldealny jej(O obraz
:!) Ogromne. і wielk~ wartosc mai~ce zabudowc.nia tego k!aszt~ru .-~,..
padajц si.; w gruzy, niszczejl\ resztki freskow we wn~kach і tylko na cшenta~
п.ysku mniszym wyrosly drzewa dziwnych ksztaftow, jiik swieczniki kill..--ur~~
mienne. Poemat о tym Skic!e (udludnym klasztorLe) napisat А. _Mohylnyckyj;
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Pierwsza z. epistul Wyszenskiego ,,do biskupб,v, ktбrzy
uciekli od wiary prawoslawnej ", napisana pod swiezem wrazeniem Unji Brzeskiej, zwraca sic; przeciw episkopatowi ruskiemu,
zarzucajC\C mu egoizm і materjalizm.
Pokaicie mi, kto z ~as opuscil dom, siola, majцtki, .rodzio«; і іусіе
iwieckie, аЬу si~ poswit;cic Bogu? Czy nie оа to, Miloscie Wasze, dobitiicie sic; bislcupstw, аіеЬу w cerkwi boskiej zoaleic jeszcze wic;ksz.e
majc;tnosci, pienic;ine skarby і dcchody. аіеЬу p~'dwoic liczbc; slug swoich,
korooowac s•c; slawц doczesnl\. w dnstatkarh nirfrasobliwych а roz.kosz.nych, jak w masle plywac, corki bogatemi biskupiemi posagami wyposaiac, zic;ciow panami jeszcze bardziej pysznymi rubic, krewnych maj~tkiem cerlcie".nym, sierocym і .,uboskim" 1) zbogacic ..• а:іеЬу wyrobic im slawniej!tze ty•\lly, z wojskich do godno;.ci podkomorzych podniesc, z р( dkomorzych do s«;dziow, z s«;dzi6w do kasztelan6w, z kaszte 7
l~now do starostow, а ze starostow do wojewodow?
А

tymrzasem:

B•edni poddani dzien і noc оа was pracujC\ і dr«;czц sic;, а wy
ich lcrew, s•lc;, pracc; і trud wyssawszy і nagimi w oborze і komorze ich
uczyniwszy. wyrwa~cow ... aszych і zauszn•kow w f<ile-ndysze, uterfioy
і kerezje ubieracie-, ·аіеЬу pstrokaciznц lcolor6w slu:ialc6w waszych oko
swoje radowac. А nieszczt;sni poddani wasi oиwet dob.ej, prostej siermic;gi оіе majц. аіеЬу nagosc swojC\ pп.yodziac.

W gromieniu zbytku, ·luksusu, wyzysku
niezmordowany і nieublagany:
Chtopi z jednrj miseczki polewkfi,

аІЬо

Wyszenskyj jest

barszczyk chlepcC\.

а

my

'JtO kilkadzit"siцt p61misk6w roinemi smaki .zaprawoych poieramy Chlopi

,

soknem bit"c'•im, morawskim, lub giermactkiem pokrywajC\ si~ а -my
w atlasie, adamaszlcu і w sobolich futrarh chadzamy. Chlopi sami dla
siebie і panowie і sludzy, а my ро kiІkad:riesil\t sluiby w barwach trzyman•Y· Przt"d tymi chlopami nikt slawny- <·zapki nre zdejmie, а przed
nami nawet wojewodowie zdrjmujl\ і ktaniьjl\ !-Ї~ o·sk~.

Nikt tyle і tak gorzkiej prawdy duchownym і _swieckim
panom nie nagadal, nikt tak_ otv.·arcie, szczerze і "prosto z mo"
sta н grzechбw бwczesnego spoleczenstwa nie pi~tnowal. І pod
tym wzgl~dem nik t mu racji odmбwic mie moze. АІе z chwil~
kiedy od negatywбw przechodzi do pozytywбw, kiedy wзkazui~
sposoby naprawy zycia moralnego і ustroj u sp-olecznegn, argumenty jego tracq silcc przekonywujqcё\, talent zawodzi. W.dzJ~i~
tylko szczerct ch«;c zwykly~ "zjadaczy chleba w aniol6w pt-ze1

)

Priezoac;zonych dla uhogich.
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robic", ale sposob, w jaki to chce Wyszenskyj. uczynic, jest ро
prostu naiwny. Wyst~puje przeciw ~auce zachodniej, przeciw
nowinkoП:., karci nawet stare zwyczaje ludowe, w postach, mo•
dlitwach, czuwaniu, w zbiorowej ch~ci poprawy_, w konserwowaniu starych tradycyj upatruje jedyne zbawienie.
Jest wstecznlkiem і Ьоі si~ post~pu, па kompromisy z duchem czasu isc nie. chce. Jako teolog-dogmatysta slaby, jako
historyk cerkwi, bezradny, ale orator, stylista~ mistrz jf(zyka
pierwszorztidny і poeta, dzialaj(\cy na uczucie, tei miary znacznej. Czlowiek nie ze swiata tego, czuj'\cy zal do niego і przed
jego zbrodniami zasklepiaj(\Cy si~ W pieczarze atonskiej. W sfowie silniejszy od Pocieja, najsilniejszy ze wspбlczesnych 1), ale
w czynie od niego slabszy, о іІе slowo tez czynem nie jest.
jest przedstawicielem starej, umieraj(\cej Rusi і tylko temperament slowa ma npwy.
Bardziej swiadomym і bystrzej па swiat patrz(\cym~ bardziej
ро obywatelsku czuj(\cym і politycznie mysl(\cym jest R о h а
t у n ес, domniemany autor "Р r z е s t r о g і'' (Пересторога), jednego z najcenniejszych utworбw, na ktбre zdobyli sic; obroncy
starej wiary.
.
Jako religijno-polityczny pamflet "Przestroga" zbyt wielkiej
wartosci nie posiada, ale ciekaw(\ jest jako. utwбr literacki, czlowieka swieckiego, Ьус moze, ze wlasnie Jerzego Rohatynca,
lw~wskiego przemyslowca, ktбry mial fabryk~ materyj jedwabnych і wsrбd mieszczanstwa ukrainskiego cieszyl sic; tak~ popularnosci(\, iz na-wet о sekcie rohatyncбw mбwiono.
Bral on udzial w soborze Brzeskim і w sejmie warszawskim
z roku 1600. · JЗуІ patrjoti{ z ambicjami nietylko religijnemi, аІе
і panstwowemi, pisal barwnie, czc;sto · poetycznie, prawie c-zystym
wspбtczesnym j~zykiem zywym. Upadek Rusi widzi przedewszystkiem w braku oswiaty.
nie moina ЬуІо szk~
Ьо gdyby (srny1
l.yli nauki (szkoly) mieli, to przez nieuctwo swoje nie doszli (by5my) .do
takiego upadku.
Wielce panstwu ruskiemu zaszkodzilo to,

:і.е

і nauk pospolitych rozszerzac і :і.е ich nie fundowano;

slowa і obronca ucasgaonego ludu bliski jest Wy~·
) Jako wladca
skyj Skardze, ma jak on gl«;bic; і pot«;g«; uczucia, ale pod wzgl4;dem ~~
tow myslowych і orjentacji politycznej pozostaje daleko w tyle. .
.. ---~
1
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Mysl tcc rozwija szeroko, chociai nie zawsze z prawdi\ historyczn'\ zgodnie і niejednokrotnie do niej wraca. І wlasnie
w tej samokrytyc~. w szukaniu grzechбw wlasnych, а nie wy~~cznie obcych, lezy istotna wartosc "Przestrogi". Dodany do
,..Przestrogi І( t r а k t а t р r z ес і w р r у m а t о w і рар і е і а, po('.hndzi z .innej rccki.
,,Przestroga", napisana kolo roku 1605, drukowanC\ nie
ЬуІа. Tak wybitnie paшfletowego charakteru, jak pбzniejsza
.. lstorja ·Rusow", nie~a.
Polemika unitбw z prawoslawnymi і Kosciola rzymskiego
2 cerkwiё\ grecki\ ci(\gnie sicc przez саІе XVII stulecie.
Bior'\
w niej pбzniej udzial В о r ес k у j, Мо h у І а, G і z е І, В а r а
nо w ус z, G а І а t о w s k у j, J а w о r s k у j, Т u р t а І о, аІе о nich
Ьc;dzie mowa pбzniej. КоrОП'\ wysilkow polemistбw prawoslawnych jest "Р· а І і n о d j а" ~) Kopysteб~kiego, dzielo ponad
800 stronic obejmuj'\ce. Jest to odpowiedz na Krewzy: "Obrona
jednosci cerkiewnej••, napisana z wielk'\ teologicznц erudycjц,
synteza бwczesnej wiedzy JІrawoslawnej. Wicckszej wartosci literackiej nie posiada.
Polemika. do realnego wyniku nie doprowadzila. Unici na
zdobytych pozycjach zalozyli fundamenty dla cerkwi grecko-katolickiej, na ktбrych опа przetrwala wiele burz dziejowych і niewzruszenie trwa do dzisiaj, prawoslawni wzmocnili to, со przy
nich zostalo і stawiali орбr agresywnej cerkwi moskiewskiej.
Z tego dla rozwoju pismiennictwa wyplyntCia niejedna korzysc.
1
) Kulisz zloiyl j~ w bib1jotece Zamojskich w W arszawie. Z poiniejszej
itopji wydrukowano j~ w 8 tomie Historyczoej Bibljoteki petersburskiej Archeognficznej Komisji.

__ ,,....,. .. _.

Kulturalne odrodzenie Kijowa.
"Kijбw w pierwszym і drugim dziesiticioleciu XVII wieku
stawal siti coraz bardziej wybitnym centrem religijnego і narodowego zycia і coraz s~lniej і glosniej odczuwalo sict tutaj rozwбj
wielkiej religijno-narodosciowej walki. Dzi~ki kozackiej sile, dzi4iki
wzrastaj~cej z ko.iicem XV wieku kolonizacji, · przestawal byt
saЦJotnym zamkiem na ukrainskiem pograniczu, wojennym forpocztem, wystawionym na wszelk~ trwo.2'~ і ·niebezpieczenstwo·.
Rozwijalo siti w nim socjalne і kulttiralne zycie, а rбwnoczesnie
naplywaly do niego elementy бwczesnej polskiej kultury, wyw&luj~c owe zjawiska, w ktбrych wylewala s· «і narodowa opozycja
ukrainska przeciw d~znosciom kultury panstwowej" 1). Laciiiski
biskup Kazimierski buduje tutaj 1598 r. swoj~ rezydencjt(, Dominikanie przerabiaj~ z c~rkwi Borysa і Hliba sw6j kosciбl,
w r. 1620 prz} bywa misja jezuicka і osiadaj~ Bernardyni.
Rбwnoczesnie archimandryta Lawry PeczerJkiej, szlachcic
z okolic Zloczowa, РІ е t е nес k у j, rozpoczyna energiczn(\ kul~
turalnej dzialalnosc. Odnawia t..awrc;, zaklada drukarni~ 2), fabrykt(
papieru, gisernЇ«i czcionek, sci~ga. do _klasztoru mnichбw-artyst6w
і juz w roku 1617 drukuje "А n t о І о g j оn'' (І 064 stronic
foljo). Drukuje wi(icej, niz wszystkie inne ukrainskie drukarnie
Ti•ZeІri. Proteguje malarstwo і sztycharstwo, tak, ze Kijбw zajmuje wnet pod tym wzglc;dem pierwsze miejsce we wschodniej
slowianszczyznie. Mnisi narzekaj'l, ze znaczne dochody ~awty
wlasnie na te cele ich archimandryta obraca.
1)

М. l'pyш~.:вchtmi·i:

І{у.1hтурно-націона:Імші1 ~·ух на Уt-:раЇІіі .:: ХV'Т

·

ХУІ віцї.

J Prorz Peczerskej byJy w Kijowie jeszcze dwie prywatne ukr<Ш'Iskie
drukaroie, jedna z nich Sobola.
2
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Jego wspбlpracownik і nast~pca, Kopystynskyj (bratanek
przemyskiego biskupa) pisze znan(\ juz nam Palinodj~, Ра m w а
Berynda drukuje (1627) "Leksikon slawenorosskij"l),
ze Lwowa przychodzч і pracujC\ tutaj bracia Z у z а n і о w і е
(Tustanowscy) oraz Boreckyj.
1:. а w r е n t і j Z у z а n і j, autor "Bukwarza", gramatyki,
slownika, katechizmu, pedagog, polemista, kaznodzieja, tlбmacz
byl jednym z najzywszych wбwczas dzialaczy. Ki~dy byl protopopem w Korcu, wyglosil na pogrzebie Czartoryskiej mow~,
w ktбrej jest widoczny wplyw Skargi, Wujka, Wereszczynskiego
і Gronckiego. Brat jego, S t е f а n, byl rбwniez znanyпi kaznodziejC\ і poetC\· В о r ес k у j J о w, pierwszy rektor brackiej szkoly
і pi>zniejszy metropolita, byl prawdopodobnie:autorem "Р r о t estacji'' z 1621 r. і "Justyfikacji" z 1622.
Obok tych wybitniejszych widzimy caly szereg drugorz~dnych
literatбw,jak Mytura, autor panegiryka(Wizyrunok cnot), Kyzar е w ус z, К u ry l о w у cz і inni. ВуІо to, wedlug М. Hruszewskiego, pierwsze najscie na Kijбw Galicjan, ktбrzy pod protekcjC\
hetmana Sahajdacznego (rбwniez galicyjskiego szlachcica z pod
Sambora), starali si~ przy pomocy kulturalnych. srodkбw Zachodniej
Ukrainy wywolac odrodzeпie W schodniej і przywrбcic Kijowowi
jego dawnC\ slaw~ і znaczeпie.
W roku 1615 Halszka Hulewyczбwna, zona mozyrskiego marszalka l.ozki, zapisuje swбj dwбr w Kijowie і swoje
dobra dziedziczпe z przywilejami szlacheckiemi па сеІе kulturalne,
па klasztor, szkol~ dla dzieci szlacheckich і mieszczanskich,
szpital itp. Gospodarzem tej wielkiej fundacji ЬуІо "В r ас t w о
k і j о w s k і е", na wzбr lwowskie-go і wilenskiego zorganizowane.
Wpisali si~ do niego zпakomitsi kijowiaпie z hetmanem Sahajdacznym na czele. Przy bractwie o~warto szkol~, ktбrej pierwszym rektorem byl Jow Boreckyj, а iednym z nast~pпych
Kassjan (Kalikst) Sako~ ycz, autor wiersza na smierc Sahaj1

)" Do staroslowianskich slow podane znaczenie w ows::zesnynt ·Jiterackim,
w znacznej mierze і ludowym jc;zyku. Czc;ste polonizmy. W roku 1653 przedrukowano Leksykon Beryndy w Kutaioie Pod jego wplywem powstaje "Synonima
slawenoroskaja" (ХУІІ w.), Leksykon Supralski (1712) і rumunskiego ·m~icha
Mardarego 1649, ktory poioiej przyjl\1 obrzl\dek lacinski і wst~pil do zakonu
Jezuitow w Krakowie.

а
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dacznego, 'ktбry wyglosili jego uczniowie (Woronowicze, Skarzewscy і inni).
.
Byla to szkola "heleno-slowianskiego і lacinsko-polskiego
j~zyka 11 na wzбr lwowskiej, stauropigjanskiej, z celem religijnego
wychowania mlodziezy.
W roku 1629 wybrany zostal archimandryt(\ Peczerskiej
l:..awry Рі о t r Мо h у І а, ·wojewodzic woloski, uczen szkбl zagranicznych, uczestnik wojny chocimskiej~ Stanowisko, ktбre zajC\1,
і maj'\tki rodowe daly mu do r'\k ogromne srodki materjalne,
ktбrych, jak w swoim testamencie zaznacza, uzywal na odbudow~
zrujnowanych chramбw Bozych, na zakladanie szkбl і utwierdzanie praw і wolпosci swego nar9du. Zaraz tez, stanC\wszy na
czele l:..awrr, rozszerzyl drukarni~, nabyl czcionki lacinskie і otworzyl kolegj~ lawrsk'\. Nauczycieli sprowadzal ze Lwowa, wychowankбw na dalsze nauki wysylal za granic~. Wnet dokola niego
zebrala si~ cala grupa ludzi wyksztalconych, ktбra otrzymala
nazw~ Mogilanskiego Ateneum.
Kijбw mial teraz dwie szkoly ukrainskie, brack'\ і Mohylansk(\, ktбre musialy wytrzymac konkurencj~ z dwoma szkolami
polskiemi. W tym celu Mohyla polozyl wielki nacisk na nauk~
j~zyka polskiego і laciny, gdyz w Polsce "bez Іасіа1у placisz
winy".
Wkrбtce (1630 r.) za posrednictwem bardzo wplywowego
podбwczas hetmana Konaszewycza-Sahajdacznego przyszlo do
porozumienia mi~dzy obu szkolami, zlaly si~ one w jedn'\ t. z.
А k а d е m і~ Мо h у 1а n s k '\· Tytul ten oficjalnie otrzymala опа
dopiero 1657 r. W roku 1631 Mohyla zostal metropolit'\ і stal
si~ centralnq postaci'\ kijowskiego kulturalnego zycia. Sam prawoslawny і pilnie о dobro tej cerkwi dbaj(\cy, chcial jednak naprawic
bl~dy, ktбre· t~ cerkiew do upadku wiodly, to jest chcial j(\
zblizyc do kultury zachodnio·europejskiej. (W ten sposбb moze
spodziewal si~, ze wytrctci bron z r~ki unitбw). Totez ak~demj~
zalozyl na wzбr krakowskiej. Przez znajomosc j~zykбw lacinskiego
і polskiego mieli jej wychowankowie otrzymac przyst~p do zdobyczy zachodniego swiata umyslowego. Tak si~ tez w znacznej
mier:ze stalo. Mimo jej niezaprzeczonych bl~dбw (zbyt wielki
konserwatyzm), z murбw tej uczelni "swiatlosc umiejc;tnosci
prawdy", jak powiada Kopystynskij, zalewa nie tylko Ukrain~,
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ale refleksy jej padaj~ tez na Rosjcc, Woloszczyzncc і na poludniowy swiat slowianski.
Narzeka sicc zwykle na jej system scholastyczny і pseudoklasyczne formy, w kt6rych ona skostniala. Jest to rzecz pogl(\du.
Kto nalezycie ocenia donioslosc filozofji scholastycznej, ten tez
zrozumie, ze tego etapu umyslowosci niepodobna bylo przeskoczyc і ze uczeni kijowscy, nie znaj(\c Arystotelesa, itie mogliby
byli przejsc do Bakona і Dekarta 1). Со sicc tyczy o.wych pseudoklasycznych form, ktбre rozwijala kijowska poetyka, to і tcc
fazcc kazda literatura przechodzila. W szccdzie znajdziemy bogбw
gwaltownie z Olimpu za nogi sci~ganych, muzy grubjansko za
warkocze wleczone, Filonбw, Laury, Zefiry ziewaj(\ce, znajdziemy
panegiryki napuszyste, akrostychy, raki, leoniny.- nic dziwnego,
ze caly ten kram spotykamy tez w Kijowie і to w obfitosci,
odpowiadaj(\cej niemal urodzajnej glebie tego kraju. Zgubila sicc
nitka Arjadny і nie latwo j(\ ЬуІо odnalesc. Zapomniano о formach poetyckich staroruskich, ро prostu nie umiano ich wyczuc
w kronikach starych і w kazaniach, а "Slowa о pulku lgora"
і "Slowa о zmartwychwstaniu Lazarza" zdaje sicc wбwczas jeszcze
nie znano, twбrczosci ludowej nie doceniano, nic dziwnego wiccc,
ze szukano wzorбw na zachodzie. Zwykle szuka sicc і bl(\dzi,
zanim sicc na wlasciw~ drogcc trafi. W jcczyku jest ·podobnie .
. Lacina і jcczyk polski byly w uczelni Mohyly przedmiotami obowi~zkowemi, st(\d tak liczne polonizmy, st~d wplywy sklaqni
lacinskiej. Ale w poezji ten jcczyk przeciei dobywa sicc z powijakбw, і usauje stan~c na wlasnych nogach, со nigdy і nigdzie
w podobnych wypadkach latwem nie ЬуІо і bez dziwacznych skokбw і wykrcctasбw, bez rymotwбrczej ekwilibrystyki sі«ё nie obcho~
dzilo 2). Kto te poezje pisze? Prawie wszyscy. Przeciez poetyka
jest osobnym. przedmiotem nauczania, wychodz(\ podrccczniki do

1
) Pytanie to wkracza w dziedzint; historji filozofji na Ukrainie, kЮиt
niestety jest gleb~ dotychczas prawie nietknit;t~, а dla. historji literatury pne,:ciei tak wain~. (Z deziderat11mi w tym kierunku wyst~pil Dr. Szєzt,1~~~1--=-~;_:__,_
2
) Jako przyklad tych usilowan podajemy wyj"tek z wierszy Wefyc~~
kowskieto z polowy XVII w.
- ~ ---~~
Anna my maty і ta my manna,
· ----·=~=
Anna pyta mia, ja maty pёtDDa.

(Moina czytac tei wspak. Zagadnienia diwit;kowe -

widoczne).
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nauki tego przedmiotu, profesorowie UCZ(\, uczniowie cwІCZC\ si~
w sztuce rymotwбrczej. Pogrzeby, wese1a, urodziny, ingresy, przy
kazdej sposobnosci muza placze і raduje si((, 1amentuje і trjumfuje, - ze przesadza і ze na koturnach chodzi, to jasne. Bywa
tak zawsze, kiedy si~ poezji naduzywa, kiedy si~ jC\ profanuje
lub kiedy zbytniC\ uwag~ zwraca si~ na form~. Szukano formy
а zgubiono tresc. Przedewszystkiem zgubiono szczerosc, jeden
z najwazniejszych poetyckich sekretбw, chociaz, zdawaloby si~,
tak prosty і tak latwy do odna1ezienia. А przeciez nie. Dowodem
chociazby Baranowycza "L u t n і а Ар о 11 і n о w а 11 (przewaznie
po1skie wierszowane utwory, wszystkich cos 1000!). Autor,
czlowiek ogromnie w doswiadczenie bogaty (zyl podobno 100
1at), pelen sprzecznQsci w swoich pog1(\dach po1itycznych і spolecznych, szanowany і ceniony а w poezji nic ciekawego nie
mбwi і im wi((cej, tem gorzej wierszuje. Tak czyni wielu. Sц to
profesorowie, biskupi, mnisi, wys?CY dostojnicy, tylko піе роесі.
Uwaga ich zwrбcoпa jest піе па zycie і nie па przezycia, swoje
і swego otoczeпia - narodu, а1е na katedr~, ktбr(\ zajmuj(\, na
пiektбre руtапіа, b((d~ce wбwczas na porzцdku dzieпnym, і па
formc:, do ktбrej zacz~to wogбle pr7ywi(\zywac wielkц wag~,
wi((c і w poezji rбwпiez. Mohylanska Akademja wytwarzala
akademiz~, і z konieczпosci zaпiedbywala zycie.
Ale tez і stosunki, wsrбd ktбrych si~ zпalazla, піе ЬуІу .
laJ:we. Wprawdzie miala pot~znych meceпasбw (Mohyla, аІе
wlasnie protekcja tego rodzaju nie zawsze · sprzyja rozwojowi
literatury. Mohyla popieral Іасіп~ і polszczyzn~, а Kozacy coraz
bardziej zaczyпali grac rol~ obroncбw wiary prawoslawnej і tradycji narodowej. l:.atwo bylo popasc w konflikt і stac si(( "zerem
jesiotrбw dnieprowych ", jak si~ jeden ze wspбlczesnych wyraza.
Najwygodпiej wi~c zasklepic si~ w swoim akademizmie, Ьус
specjalistC\ od filologji, retoryki, historji, lub kontynuowac polemik~ religijпq, со tez wбwczas rоЬіопо. Ludzi сі mбwiC\ і piszq,
tak jakgdyby ich zycie zgola nic nie obchodzilo. Zycie wre,
toczy si~ walka mi~dzy RosjC\ і PolskC\, rozstrzygajq sic; losy
Ukrainy, а опі drukujC\ ogromne ksi~gi, ktбre z tem wszystkiem
nic wspбlnego nie maj(\. Bez nerwu zyciowego, czy bez charakteru? То drugie пiezawsze ЬуІоЬу uzasadпione.
Mohyla kocha пietylko swoj(\ wiarc:,. ale і kraj, poswic;ca
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jego kulturze prac~ і pieni'\dze, jego nast~pca met'ropolita Ко s і w,
wraz ze S і r k С\ і В о h u n е m 1) zdobywa si~ na protest przeciw
traktatowi w Perejaslawiu iMoskwie, na wiernosc przysi~gac nie
chce - wi~c tak znowu zle pod wzgl~dem moralnym nie jest.
Ale - "moskiewska trucizna", о ktбrej pбiniej Szewczenko
mбwic b~dzie, juz wбwczas dzialac zaczynala. - То fakt. W alczono przeciw unji, trzeba si~ ЬуІо о kogos oprzec, wi~c zacz~to
si~ opierac о Moskw~. Broni'\ autonomji cerkwi narodowej, ale
do Moskwy id'\. Jeszcze troch~ - і szarym sznurkiem poci(\gn'\ na
рбІnос, poloz'\ osnowy pod budynek literackiego j~zyka rosyjskiego, pod teatr, pod wszelkie reformy, az do reform Piotra
Wielkiego wl'\cznie, dadz'\ Rosji Bortnianskiego, l.ewyckiego,_.
Hohola, Korolenk~ і саІу szereg innych znakomitosci, аІе b~dzie
to skutek skombinowanych wypadkбw dziejowych~ а nie j~dynie
wynik bl~dбw ·дkademji mohylanskiej. Та przeciez wiele dobrego
zrobila. Wychowala саІу. szereg duchownych і nauczycieli, ludzi
z szerszemi horyzontami myslowemi, rozwin~la szkolnictwo 2),
przyczynila si~ do oswiaty ludu, wyrobila form~, zblizyla ruch
umyslowy ukrainski do polskiego і zachodniego-europejskiego,
rozwin~la retorykcc і dala pocz'\tek teatrowi. Data tez Ukrainie
element, ktбrego jej brakowalo - ucznia szkбl akademickich.
Czc;sto biedni S(\ сі "spudeje", zyj(\ w bursach, chodz(\ ро domach panskich і spiewaj'\, wyglaszaj'\ wiersze і oracje, djalogi
і "dyskursy", za со otrzymuj'\ wynagrodzenie w wiktualach
і brz~cz(\cej monecie, na wakacje rozchodz'\ si~ ро miasteczkach,
ро wsiach і futorach, stykaj'\ si~ z rodzinami kozakбw і setnikбw,
produkuj(\, со im akademja dala, czasem ktбremus si~ noga
posliznie, wi~c ucieka na Sicz, albo puszcza si~ na guwernerkcc,
nie ukonczywszy akademji "idzie w diaki" lub "bakalary", wytwarza sicc typ kleryka-waganta, а wszystko to przyczynia sicc do
ozywienia ruchu intylektualnego. Na tem tle wyst(\pi z koncem
XVII stulecia "ojciec odrodzonej literatury ukrainskiej ", І w а n
Ко t І а r е w sk у j, bez tego tla trudno sobie wyobrazic jego
"Eneid~", w niej bowiem pelno odglosбw tej wla~nie literatury
1

Jan Teodorowycz.
Mohyla zaloiyl 1634 roku lacinskie kollegjum w Winnicy,
w Krzemiencu.
)

1)

а

1636
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XVII і XVIII stulecia, ktorC\smy za malo znali і dlatego nazbyt
lekcewazyli.
Zwolennicy teorji ,, zdrowego wschodu і zgnilego zachodu А
саІу ten okres pottepiaj~ w czambul, za to wlasnie, ze on Ukrainte
do E11ropy przyblizyl. Jefremow jednak powiada: "Qdbiwszy site
od Polski, Ukraina poniosla daninte sil kulturalnych - literackich
tez, przedewszystkiem Moskiewszczyznie. Roznica polegala
tylko na tem, ze Polska brala, ale і oddawala, chociazby we
formie tych kulturalnych zdobyczy і wplywбw, ktore przez ni~
przechodzily do nas z Europy, а Moskwa przez dlugi czas brala
а nie oddrwala nic, і w ten sposбb pod wzgltedem kulturalnym
eksploatowala nasz kraj bez konca і miary 1)''. І со tez dac
mogla owczesna Moskwa? Pod wzgltedem szerokosci horyzontбw
myslowych і tak niezb€Cdnej dla wszelkiego posttepu ·tolerancji
Ukraina stala wyzej od M<?skwy. W czasach zaostrzonej walki
prawoslawnych z unitami przychodzilo tцtaj do utarczek і gwaltбw,
do walk koiiczC\cych si€C krwawo, ale tak ЬуІо wsztedzie; natomiast
w Kijowie nie znano nawracania "odszczepiencбw" przy ротосу
tortur moralnych і fizycznych, odcinania czlonkow, wyrywania
jtezyka і palenia na stosie. Dawny ustroj ksiC\ztecy, w ktorym
oficjalnej kary smierci nie bylo, а to}erowano tylko t. Z. krwaWC\
zemstte, wywarl przeciez swбj wplyw dobroczynny. Nad Kijowem
wcictz jeszcze brzmialy slowa Monomacha: "zycia blizniemu
odbierac nie wolno, chociazby nawet zasluzyl · sobie - na to !".
W Kijowie wolno ЬуІо wysokiemu. dostojnikowi cerkiewnemu
pisac ро lacinie і polsku, nawet wiersze і zupelnie swieckie,
mozna bylo zjawiska astronomiczne і atmosferyczne tlumaczyc
zgodnie z бwczesnct europejskC\ naukct, mozna bylo nawet Petrarkte
cytowac, wowczas kiedy w Moskwie wystarczalo przezegnac SЇ€ё
dwoma palcami, azeby wedlug slow Awakuma w sposбb gwaltowny znalezc sie na drugim swiecie. Со dobrego mogl Kijow
dostac od Moskwy? 2) Dawal jej swбj mбzg, а wzamian za to
Сергій Ефрс!-юв: Історія укр. пnсь:-.Іенстна, wydanie czwarte, tom І,
str. 169-170.
1
) Griechische Fli.ichtlinge und almosenerbettelnde Sendboten der orien·
talischen Patriarchen offneteo den Russen die Augen iiber ihr uoglaubliches
Zuriickgebliebensein. Diese Griechen merkten deo Unterschied zwischen Кіеv und
Moskau am eigenen Leibe; іо Кіеv fiihlten sie sich frei, іо Moskau, wie іо
1)
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dostawal chyba wyprбbowane srodki poskramiania postc:cpu. Polsce
dawala Ukraina ludzi, а dostawala idee. Do Polski przechodzili
ukrainscy panowie z olbrzymiemi majцtkami, а z Poiski szty na
Ukrainc:c europejskie zdobycze u~yslowe. Та wymiana wartosci
materjalnych za idealne bez tarc obejsc sic:c nie mogla, tembardziej ze wlasnie owe postc:cpowe idee budzily poczucie godnosci
osobistej w jednostce і dцzen.ie do autonomji, do prawa stanowienia о sobie w masach. Nowe idee budzily dawne tradycje,
tradycje niepodleglosci panstwowej. Wytwarzal sic:c circulus vitiosus,
ktбry prowadzil do wiadomych historycznych wypadkбw XVII stuIecia, do waik ukrainsko-polskich. Przebieg ich dostatecznie znany,
azeby na tem miejsc·u trzeba ЬуІо je blizej omawiac. (lnteresujц
nas przedewszystkiem zjawiska literackie).
Wracajцc do nich przypominamy, ze poisko-ukrainskie stosunki mialy za sоЬц wcaie pokainц przeszlosc . і zupelnie nigdy
sicc nie przerywaly. Od roku 1340 zaciesnialy sic:c wc:czly. ldea
zjednoczenia kosciolбw zbiizala n~jwybitniejszych Iudzi z obu
stron w charakterze wspбlpracownikбw lub wspбlzawodriikбw
(Skarga- Potij - Smotryckyj). Poznawali sic:c, swoje dobre і zle
strony, zalety і wady. Mohyla і jego ludzie, kijowscy uczeni,
stajц na nowem stanowisku. Broni'\ prawoslawia przy pomocy
kulturalnych zdobyczy poiskich і zachodnio-europejskich. Niejednokrotnie piszц nie tyiko о Poisce, аІе ро polsku. Polacy
rбwniez coraz bardziej interesujц sic:c Ukrainц. Polscy pisarze
tez. Jest to dla obu literatur okres bardzo ciekawy, аІе niedosc
grчntownie zbadany. juz w XV stuleciu rozpoczyna sic; wc:cdrбwka
przez Polskc:c na Ukrainc:c bogatej rycerskiej literatury. Znane S'\
tutaj: "Knyha о Tandale rycery", "0 slawnom rycere
Т r у s с z а n е, А n с а І о t е, В о w е і о inszych mnohych wyte~iach
dobrych", powiesc о Atyii, "Gesta Romanorum", "Fak ес у j і, і І у zа r t у ро І s k і j е", francuskie t а Ь 1е а u х, nawet
nieco z D е k а m е r оn а.· Nowц falц naplywaj'\ powiesci sredniowieczne, pojawІaJц sic:c mirakie, religijne piesni, djalogi. Pierwsze
ukrainskie intermedja pisze wcale dobrym jc:czykiem ludowy-m
einem Kofig; man beobachtete sie durch SchШsselloch st>gar; auf der Ukraine.
unter Kosaken, suchte man mit Vorliebe die Schulen auf, in Moskau ка~J~е~
keine. (Briickner: Geschichte der rus. Lit. Leipzig 1905, strona 43). ______ _
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Polak, G а w а t о w і с z; w XVII stuleciu na Ukrainie znajц JUZ
dobrze owczesn~ bogatц literatur~ polskц. Prawda, ze ukrainscy_
panowie obrazajц si~, о ile polemisci polscy drazniц ich uczucia
religijne і narodowe, Іцсzц si~ nawet z dyssydentami do wspбlnej
walki z katolicyzmem, ale mimo to napr~zenie zaczynajц si~
w literaturze polskiej odzywac takze glosy wspбlczucia і sympatji
dla tej bogatej, pi«tknej і bujnej Ukrainy, ktбre pбzniej, w okresie
romantycznym, znajdц taki niezrбwnany і wspanialy wyraz w utworach S І о w а с k і е g о, М а І с z е w s k і е g о і Z а І е s k і е g о. Juz
w okresie zazartych walk religijno-socjalnych mбwi МІ о d z і an о w s k і, ze gdyby mozna zebrac lzy, ktбre lud ucisniony na
Ukrainie wyplakal, to w tem morzu utopilby si~ czlowiek. Na
tak silny wyraz nie zdobyl sic; zaden ze wspбlczesnych pisarzy
ukrainskich.
W sympatjach tych wielkц rol~ gra ziemia і znajomosc ludu,
'ego zwyczajбw і obyczajбw, jego obrz~dбw і piesni. R е j pochodzil z Z6rawna pod Haliczem, G r z е g о r z z S а n о k.a zalozyl
pierwszy humanistyczny dwбr w D u n aj о w і е, niedaleko Lwowa.
Ра w е І z К r о s nа znal Hteratur«t staroruskц, nie obcym dla
Rusi byl W о j с і е с h В а s а j ze S z с z е Ь r е s z у n а і О r z е
с h о w s k і, ktorego matka ь·уІа popadiankц. Stцd zapewne jego
sympatje dla Rusinбw, stцd ukrainskie leksykalne elementy w jego
j~zyku. Nie brak tych sympatyj nawet u S z с z ~ s n е g о Не rburta. А сбz dopiero mбwic о Klonowiczu! W jego "Rox о 1а nj і" (1584) pelno opisбw ziemi і miast ukrainskich, obrz~dбw
і zwyczajбw ludowych, pelno bardzo cieka-wych wzmianek о "chlopach і popach", о wiedzmach, w ktбre sam wierzyl; jemu to
zawdzi~czamy jeden z najstarszych tekstбw pogrzebowego lamentu
na Rusi. Szkoda tylko, ze j~zyk lacinski zbyt zaciera koloryt
"Roxolanji". О wiele lepiej ten lokalny koloryt jest przechowany
w idylach. Z і m о r о w і с z а, ktбry nawet wiele slбw bierze z ludowego j~zyka. Wiele ukrainskiego elementu znajdziemy tez w utworach Z Ь у 1 і t о w s k і е g о, G а w і n s k і е g о, Кос h а nо ws k і е g о, u W а с І а w а Р о t о с k і е g о а przedewszystkiem
u znakomitego humanisty S z у m о n о w і с z а, ·lwowianina (tak
samo jak Zimorowicz). Mimo walk z Kozakami pisarze polscy _ni~_
szcz~dzц uznania dla ich walecznosci. Potocki wychwala San~j-
dacznego і Zaporozcбw а Tw а r d о w s k і zdobywa sic; na sцd
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trzezwy о wojnach z Kozakami, а wi((c о bardzo drazliwej sprawie.
Рар r о с k і w swej "Panoszy" oddaje hold ukrainskim panom za
ich bohaterskie walki z niewiernymi а G r о с h о w s k і opiew·a
czyny і smierc kozackiego watazki Но І u Ь k а. W е r е s z с z у n s k і
stбw nie ma na wyrazenie pi((knosci і bogactwa Ukrainy, porбw
nuje jej pola z polami Elizejskiemi u W ergilego і mбwi, ze kto
tylko przyb((dzie na Ukrain((, rozstac si(( z ni'\ nie moze, Ьо ona
przyciцga czlowieka, jak magnes zelazo, niebo jej usmiecha Si((
do duszy, klimat daje zdrowie cialu, а grunt jest nadzwy.czai
urodzajny. Polskiej ksiцzce J а nа D z w оn о w s k і е g о (z r. 1625)
zawdzi((czamy jeden z najstarszych tekstбw ukrainskiego romansu
о k о z а k u РІ ас h сі е, tak samo w polskich zbiornikach znajdujemy niejednokrotnie ukrainskie piesni ludowe 1).
Literatura nie zawsze chadza w parze z politykц - glos
ziemi bywa silniejszym od g І о s u s u r m bojowych.
Wracajцc do kijowskich pisarzy XVII stuiecia dodamy niektбre szczegбly со do wybitniejszych z porhi((dzy nich. Mecenas
і ideoiog teR"O okresu, m е t r о ро І і t а Мо h у І а, nie ma czasu
na wybitniejszц prac(( literackц, chociaz w kazaniu, poswi((conem
Jeremiaszowi Wisniowieckiemu, w pierwszem swojem publicznem
wystцpieniu (1632 r.), dal dowбd znacznego wyksztalcenia і biizszej
znajomosci z бwczesnц homiletykц, а w "І... і t о s і е" (poiemicznej
odpowiedzi na Sakowi.cza "Ре r s ре k t у w ((") wykazal pr6cz
tego znaczny temperament, а nawet gwaltownosc slowa, nie
zupelnie licujцcц z jego wysokiem stanowiskiem і arystokratycznem
pochodzeniem 2). Prбcz tego dawal dyrektywy, ЬуІ wspбlpracow
nikiem wieikiego katechizmu і "Trebnyka••, dziel cerkiewnych,
ktбre cieszyly site znacznem і szerokiem uznaniem.
Wspбlpracownik Mohyly, S у І w е s t е r Ко s і w, na jego
polecenie pisze і wydaje ро poisku (1635) "Ekzegezis", w ktбrej
zbija oskacienia о herezj(( і usprawiedliwi~ nauk(( j((zyka lacinskiego w szkolach mohylanskich. W tym samym roku wydaje
polskц przerбbk(( "Pateryka". Jeden ze stypendystбw Mohyly,
І m о сеn t у G і z е І, pбzniejszy archimandryta Lawry, wydaje dwa
razy swojC\ ksi(\zkte "Му r s В о h о m с z о І о w і k u", rodzaj pod1
)

1

)

Dokladniej о tym temacie w literaturze Woiniaka, tom
Autorstwo "Litosa .. nie ustalone.

ІІ,

str.
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rc;ccznika pastoralnego, owianv humanistycznym duchem і cenny,jako
dla poznania бwczesnego stanu kulturalnego na Ukrainie.
"S і nо р s і s" tego samego autora 1) doczekal sic;c ЗО wydan.
Byl on podrc;ccznikiem szkolnym do nauki historji nietylko na
Ukrainie, ale і w Rosji, sk~d go wyparl dopiero "Kratkij letopisec" l..omonosowa. "Sinopsis" traktuje dzieje Ukrainy obszerniej,
niz Moskwy, і stoi w zwi~zku z Latopisem Hustynskim і z kronikami Kocha-пowskiego. jc;czyk jest prawie czysto cerkiewnoslowianski. Profesor і rektor Mohyl. kol. l..azarz Baranowycz
odgrywal znaczn~ rolc;c polity~n~, byl zwolennikiem maksymy,
ze owiec ze skбr~ strzyc nie nalezy, w stosunku do Rosji і Polski
chwiejny, do Ukrainy - bezradny, propaguje rosyjsko-polskoukrainsk~ koalicjc;c przeciw Turkom. Zostawil on dwa zbiory kazafi
pt. "Miecz duchowny" і "Tr~by slбw kaznodziejskich'', bez literackiej wartosci. Wydal kilka tomбw wierszy ро polsku, rбwnieZ.
bez wartosci. Ale mimo to. mial wplyw na moskiewski "raskol"
і na ~teraturc;c serhsk~. · •
Odrazaj~cym typem literata zdolnego, аІе zupelnie pozbawionego charakteru, jest protopop Z а r u с k у j Panegiryki pisz~ Buczynskyj, Orlowskyj і najzdolniejszy ze wszystkich Stefan Jaworskyj.
Typowym grafomanem jest І w а n Ма k s у m о w ус z 2), ktбry
wydrukowal "Z d r о w а s Ма r j о'' w 23 tysi~cach wierszy. "В 6 g
d а l t у m І u d z і о m d r u k а r n і с;с, d о Ь r е с h с;с с і і w о І n у
с z а s .•. " z zalem wyrazal. sic;c о tego rodzaju wierszach swic;cty
Dymitr Tuptalo.
.
Niewiele wic;ccej od "poezyj" Maksymowicza warte s~ parafrazy ksi~g Mojzeszowych Samuela М о k r у j е w ус z а. J о а nn у k у j G а l а t о w s k у j, wychowanek Baranowycza і jego nasttepca, byl najwybitniejszym pisarzem w tej mohylanskiej pleiadzie.
Scholastyczny kaznodzieja о szerokim, ale nie gltebokim zakresie
wiedzy, przykladami .z rozmaitych dziedzin wiedzy zaciekawial
sluchaczy. ВуІ bardzo oczytany. Dobrze znal literaturte klasyczn~,
zrбdlo

1

Autorstwo niezupelnie pewne.
Naleiy go odroinic od drugiego lwana Maksymowycza, ktory: byl
jednym ze wspolpracownikow Mazepy і jako taki zostal przez Piotra І. ska~any
na smierc а poiniej ulaskawiony. U!oiyl lacinsko-slowianski leksykon, przyczem
uwzgl~dnil tei pochodzenie slow obcy.::h. Praca wcale powaina, z dluis~~
rzeczowym wstc;pem.
1

)

)
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patrystykte і .scholastyczn'\ filozofjte, jak tez і literaturte polsk'\.
Nie оЬсе mu tez byly nauki przyrodnicze, ale - tylko do Kopernika. Nie chodzi mu jednak о szer~:enie wiedzy, tylko о efekt
kaznodziejski і ten osi'\gal. Byl najbardziej cenionym kaznodziej'\
swego czasu. Ulozyl tez podrc:cznik kaznodziejski, naukte, jak
nalezy pisac kazania (eksordium, naracja, konkluzja). Glбwne jego
dzielo to "К І u с z r о z u m і n і а", zbiбr kazan, ktбry doczekal
site przekladбw na j tezyk rosyjski і rumuiiski і byt kilkakrotnie
wydany, podobnie jak "N е Ь о nо w е", zbiбr opowiadaii о cudach
Matki Boskiej 1).
Beletrystyczny і fantastyczno·zdobniczy element odgrywa
w kazaniach Galatowskiego znaczn'\ rolte. Wiele czytal, wiele
umial, ale materjalu naukowego od legendarnego nie oddzielal,
bral, со mu na mysl przyszlo, raz z filozofji і teologji, to znowu
z apokryfбw lub wtedrownych powiesci (Genowefa). Polemizuje
z pseudomesjaszem Sabataj Cwi, z alkoranem, z heretykami,
urz'\dza najrozmaitsze dyskusyjne wycieczki, opowiada facecje, ale
jest zywy, ruchliwy і mбwl, wzgl~dnie pisze tez dosc iywym
jtezykiem. Politycznych pytan nie porusza. Franko nazywa go
utalentowanym dyletantem.
Zawodowym kaznodziej'\ byl А n t о ni Radyw ylo w sky j,
ktбry pozostawil ро sobie dwa wielkie zbiory kazaii: "Ogrбdek
Matki Boskiej• (1676) і "Rбzany wianek Chrystusa" (1688), razem
przeszlo 1700 stronic druku, foljo. Pierwszy zawiera kazania na
wazniejsze switeta roku, przyczem osobliw(\ uwagte zwrбcono na
swi~tych narodowych (Wiodzimierz, Borys і Hlib, Antoni і Teodozy
Peczerski), drugi jest zlozony z 52 kazan niedzielnych. W pierwszym prбcz tego znajduje site kilka kazan moralnych ;. na wypadek
wojny, о pokucie, pijanstwie, piekle і malzeiistwie. Prawie wszystkie
S(\ symboliczne (na podstawie cytatu porownanie SWЇtetego Z jak(\S
postaci'\ biblijn'\ lub z Feniksem, pszczo}'\ itp.). Radywylow
arystokrata, ale przemawia popularnie і glosi demokratyczne,
humanitarne pogl(\dy о rбwnosci ludzi, о zgodnosci mi~dzy slowem
і czynem, о lichwie і wyzysku, о niesprawiedliwosci s'\dбw. (Wielcy
zlodzieje chodz'\ bezkarnie, drobnych si«i wiesza). Staje w obronie
1
) В уІ to czas oiywionej wiary w cuda. Spory zbior cudow wydal Kalno·
foskyj r. 1634: ро polsku р. t .• Т е r а t u r g е m а".
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kobiet і odczuwa bolesc- matk-i, kt6ra · stracila syna na woJnІe.
tych poglцdach na zycie jest post~powym і sympatycznymPrzemawia bez krzyku і halasu, ale sz~zerze і przekonywujцco.
Cytaty lubi bardzo. Wiele ich bierze z "Gesta Romanorum" і ze
"Speculum Magnum". Widoczny -jest wplyw Mefreta, Skargi,
Dzilowskiego і Galatowskiego. W kazaniu do :lolnierzy ~ysoko
stawia пiilosc "kochanej ojczyzny naszej" і wzywa do obrony jej
przed mieczami, kulami і wl6czniami nieprzyjacielskiemi, ale modli
si~ tez do Boga, azeby ·te szable і wl6cznie przemienily si~ juz
raz w plugi і sierpy, і azeby nie chwytal za or~z nar6d przeciw
narodowi, brat przeciw bratu, chrzesc,janin przeciw chrzescijaninowi.

w

Z pisarzy mohy1anskich na moskiewskiej sluibie wyliczt;: filologa
S І а w е n е с k і е g о (pierwszy przeszczepial zachodni~ kultur«; na polnocy), bialorusina Р о І о с k і е g о (Petrowskij) (ЬуІ nauczyciekm carewicza Fjodora, pisal wiersze, dramaty, rymotworczy Psalterz. Jego
teologiczne dLiela ЬуІу wykl«;te), czerwonorusina J а w о r s k і е g о (glowa
sw. Synodu, autor "Kamienia wiary"), wreszcie sw D m у t r аТ u р t аІ о·
R о s t о w s k і е g о і Т е о f а n а Р r о k о р о w у с z а.
Swi«;ty Dmytro, setnikowicz kijowski (1651-17\ 9), ihumen w Baturynie, przeciwnik rusofilskiego kursu, wreszcie metropolita rostowski
і swi«;ty.
Rostowie zaloiyl SLkol«; і szerzyl oswiat«; kijowsk~. Pisal
kazaІJia, moraloe nauki, religijne wiersze, dramaty. Ale slawt; і wielk~
zaslug«; zdobyl sobie "Z у w о t а m і S w і«; t ус h" (.Czetji Mineji" ),
ktorychby \\edl,•g siOw Руріпа iaden ze wspolczesnych rosyjskich pisarzy
nie ЬуІ w stanie napisac. Jest to owoc 20-letniej pracy autora, ma znacz.enie podobne, jak w Polsce "Zywoty Swi«;tych" Skargi jedna z naj·
poczytniejszych ksi~iek w slowianszczyznie. Druk "Mineji" (4 duie tomy,
1689-1705 r.) naleiy do martyrologji ukrainskiej ksi~iki. Pierwszy tom
pierwszego kijowskiego wydania na rozkaz duchownej cenzury zastal spalony.
Dmytro Tuptalo ЬуІ wzorem owczesnego swiatle~o і wysoee
moralnego czlowieka, "dobrotliwy chrzescijanin", jak go Briickner nazywa.
Те о f а n Р r о k ор о~ ус z (imi«; chrzestne Eleazar), syn- ki,owskiego
kupca, wychowanek mohylanskiej szkoly і Atanazeum w Rzymie, pozniej
glowa cerkwi rosyjskiej і ideolog reform Piotrowych. Najzdolniejszy ze
wspolczesnych dyplomata, publicysta, nowator і rewolucjonista spoleczny,
dokonal przewrotu Rosji w kierunku sekularyzacji nauk і wyzwolenia
mysli. Przyj~l system Kopernika, znal Bakona і Dekarta, prowadzil iyw~
korespondencj«; z europejskimi uczonymi. Jego prywatna bibljoteka liczyla
30 tysi«;cy tomow. Czlowiek spoznionego renesansu. Jako charakter marny. Z~laszcza w polityce. ВуІ ukrainskim patrjot~ і wraz z Piotrern І.
stworzyli now<\, wielk~ Rosj«; na zgubt; Ukrainy. W swoim dramacie,. Wtady~
mir" por6wnal Mazep«;. z Wtodzimierzem W. а potem go nazywat zdrajCt{.

w
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W ukraiiiskiej literaturze Р r о k о р о w ус і odegrat zпасZПС\
rol«ё jako reformator pogl'\dбw literackich, а zwlaszcza jako
reformator teatru.
Ukrainski teatr rozwija sit; nie z wlasoych elementow d~amatycznych,
ktorych tak sporo posiada w staroswieckich obrz~dach ludowych, tylko
wyrasta z zachodnio-europejskiego teatru religijnego, z misterjow, ~i
raklow і moralil:etow, ktore przez Polsk~ przyszly do Zachodniej Ukrainy,
а stцd pow~drowaly nad Dniepr.
Ukrainskie szkoly dostaly tedy gotowy wzor teatru z polskich szkol
jezuickich, а іе zwyczaj urzцdzania spektaklow szkolnych rozszerzyl si«;
dosc szybko. dowod na to mamy w inwektywach Wyszynskiego z poczцtku
XVII stulecia. Оо І;ajdawniejszych tektow dramatycznych naleiц "С h r is t о s ра s с h о n• (1630) і Wo l k о w ус z а ,.Ro z m у s І а n і е• (1631).
Poniewai jednak nauczyciele szkol ukrainskich u~zyl1 sit; niejednokrotnie
w zagranicznych uniwersytetach, wic;c і stamtцd nieco przywozili. Polemika
religijna і do teatru wtargn~la. Zjawia sit; w nim zbyt wyraioa tendencja
agitacyjna, zbyt widoczna ch~c moralizowania, со wstrzymalo doplyw
elementu iywego і psychologicznego. Ten elentent iywy, со prawda na
razie tylko w komicznej formie, zjawia si«; w intermedjach і interludjach.
ktore odgrywano pomit;dzy aktami sztuk powainych. Najstarste z dotychczas znanyrh ukrainskich intermedyj znajdtІjemy w polskiej tragedji 1 )
ks. Jakoba Gawatowicza, wystawionej w 1619 r. w Kamionce
Strumilowej podczas jarmarku. (" Т r а g е d j а, а І Ь о w і z е r u е k
s m і е r сі J а nа С h r z сі сі е І а"). Intermedje Gawc.towicza, osnute
na teшatach wt;drownvch (chytrosc wiesniacza), odznaczajц sit; іуwц akcjц
і wcale czystym j~zykiem ludowym.
Tego rodzaju repertuar teatralny rosnie, аІе ilosciowo, nie zas
jakosciowo. Profesorowie poetyki piszц, Ьо to ic;h obowiцzek, uczniowie
grajl\, Ьо tubiц wystt;powac na scenie, publicznosc slucha, Ьо to. ich
znajomi і zresztц "politycznosc" tego wymaga. W "Poetykach" coraz
wit;cej uwa~i poswit;ca sit; dramatowi, ale і tutaj trudno znaleic cos,
czego nie byloby w poetykach Donata, Мазеnа lub Pontana.

Dopiero Prokopowycz wychodzi z tego zaczarowaпego kota.
Pisze "tragikomedj«ё'' "Wladymir, staweпo-rosijskych straп kпіаі
і powytytel", ktбr'\ roku 1705 па sсепіе "pokazaпo". Sktada sі«ё
опа z prologu, рі«ёсіu aktбw і chбru. Orygiпalпosc lezy w wyborze tematu · піе z biblji, tylko z ckiejбw ojczystych w opuszczeшu. iпterludj6w, z kt6rych komiczny elemeпt wl'\czoпo w dramat,
jak to CZ«ёSto Szekspir сzупі, w bardziej swieckim duchu "Wta1 ) W zamian zato mamy ukrainski pasyjny dramat w rt;kopisie z r. 1670
z polskim prologiem.
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dymira ,, , а wreszcie w jego nie moralizuj~cej, lecz raczej patrjotycznej tendencji. (Utwбr poswi€(cony ojcu ojczyzny, Mazepie).
А wi€(c post€(p znaczny, ale przewrotu w ukrainskim teatrze
dokona dopiero К о t 1 а r е w s k у j, ktбry mu da to, czego
pismienn ictwu XVII і pocz~tkбw XVIII stulecia przedew!;zystkiem
brakuje - czar zycia. Nie mozna powiedziec, аЬу go nie czul
Prokopowycz, zbyt wielkim byl znawc~ literatury powszechnej
і zbyt utalentowanym pisarzem, ale narazie jeszcze odpowiedniego
wyrazu znalezc nie mбgl, а pб:iniej - pбzniej juz bylo zapб:ino,
opuscil ojczyzn€( і z poety stal si~ znakomitym mfё:Zem stanu rosyjskim.
Jeszcze bfёd~c profesorem w Kijowie napisal Prokopowycz
podrfёcznik poetyki. w ktбrym .usilowal wyzwolic poezjcc z szablonбw
scholastycznych, а zwrбcic j~ w kierunku klasycyzmu і humanizmu.
Przedewszystkiem zaleca czytanie znakomitych utworбw, w ерісе:
Homera, W ergilego і Tassa ( cytuje go Prokopowycz w przekladzie
Р. Kochanowskiego), w liryce: Horacego, Owidego, Katullusa
і Sarbiewskiego, w dramaci~ Senekcc, а w komedji Plauta і Terencjusza. Poetyka Prokopowycza przerasta о glow€( swoje wspбl
zawodniczki.

Dalszy

rozwбj twбrczosci

ludowej.

Podczas gdy w pismiennictwie odbywa si~ zwrot od staroslowiaiiszczyzny do humanizmu, kiedy tak pilnie pracuj(\ nad stwarzeniem nowej szkoly, budujC\ teatr, szukajC\ stylu і formy, orjentujC\ si~ w zdobyczach umyslowosci zachodnio- europejskiej 1),
а wszystko ,,inter armis", z pocz(\tku we walce religijnej, а nast~pnie wsrбd zawzi~tych wojen kozackich z Tatarami і Turkami,
z PolskC\ і Rosj(\, ze - sob(\, czar zycia skrywa si~ w piesni
ludowej, w tej piesni, ktбra z zyciem tworzyla zawsze calosc
niepodzieln(\.
Zyj~ pie8ni stare і rodzC\ si~ nowe. jedne і drugie w procesie ustawicznych przemian. St~d ich wieczna mlodosc і dlatego tez, о ile ktбras w nich nie dostal~ si~ do jakiegos Blahoslava lub Dzwonowskiego, tak trudno dat~ ich urodzenia
chociazby w przyblizeniu tylko okreslic. А tymczasem "piesni
na Ukrainie, to wszystko: і poezja і_ historja і ojcowskie mogily" - powiedzial Hohol.
"Historyk niechaj nie szuka w tych piesniach dat і miejsc
bitew, niech nie szuka wiernej w nich relacji; w tym wzgl~dzie
nie wiele piesni znajdzie, ktбre ЬуІуЬу mu pomocne. Ale kiedy
ze~hce miec wierny obraz bytu, elementy charakteru, wszystkie
skr~ty і odcienia uczuc, zaburzen, cierpieii і· radosci narodu,
kiedy zechce poznac ducha minionego wieku, charakter ogбlny
і jednostkowy, wtenczas b~dzie zadowolony w zupelnosci; hi~
storja narodu jawi si~ przed nim w jasnej okazalosci" 2). --~:~~
1) Кijowscy uczeni cytuj~ Bakona Werulamskiego, Erazma z RoterdЮ~~~
Deltarta, Petrark~ і innych.
"t) Dzida Hohola, wydani:e Marksa, 1901, st. _668 і daJsze.
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rzeczywІscІe nie wiele stosunkowo jest takich piesni jak
ta о Bajdzie (ks. Dymitr Wisniowiecki), о Neczaju, Morozenku
(Mrozowiecki), lub о Sahajdacznym, ktбreby przechowywaly
szczegбly historyczne, со nie jest zreszt~ ich zadaniem, ale
w calosci daj~ przeciez wielki і barwny obraz tego najburzliw~
szego ze wszystkich okresбw w dziej~ch Ukrainy. Sklada sit'(
zas ten obraz z dwбch elementбw: ze s І о w а і рі е s n і.
S l о w о, to dalszy ci~g lamentбw pogrzebowych, kazania Ilarjona,
"Slowo о pulku" і "0 zmartwyGhwstaniu Lazarza", to owa prastara forma poetyckiego wyrazu, maj~ca w sobie wit'(cej epicznej
szer<Jkosci і witecej dramatycznego patosu, n1z muzycznego
li_ryzmu. Slowo bez strofy, nie WЇ(\Z~ce si~ rytmicznemi prawi·
dlami, n і е s рі е w а, lecz r ес у t u j е о tem, со bylo і mint'(lo,
wierz~c mocno w niewzruszalne podstawy swego credo moralnego і swego etycznego swiatopogl~du. Bandura, wielostrunny
instrument w rodzaju lutni, о konsze jednak dr~zonej, nie ciosanej, ze strunami і przystrunkami, sekunduje recytatorowi, z zasady slepemu, jak wedlug tradycji slepym byl Homer і jak
zwykle slepymi SC\ serbscy g~slarze. Cykl tego rodzaju s lб w,
ktбre zdolano jeszcze uchwycic z ust kobziarzy czyli bandurzystбw,- nazywamy "U k r а і n s k і е m і D u m а m і" 1). Nazwa
nie jest ludowa, lecz przez badaczy ze serbskich piesni uzyta.
Ale dumy ukrainskie nic wspбlnego z serbskiemi piesniami nie
maj(\. Serbskie piesni odznaczaj~ sit'( rytmem regularnym і duchem rycerskiej aktywnosci; ukrainskie dumy maj~ rytm wolny,
szeroki, jak step, а starsia ich grupa, chociaz tak samo, jak
serbskie junackie piesni, zbudowana na tle walk z "niewiernymi", to jednak przejteta jest zgola innym duchem - -refleksyj1
) Pierwszy wydat 11 • umy" ksiцi~ Certielew ( 1819). Nast~pne wydania
zbiorach ukrainskich ludowy,.h piesni Maksymowicza ( 1R27, 1834 і 1849 ).
Dalej :zapis:ywa•i 11 Dumyц: Platon tukaszewycz, M~tlynskyj, Kulisz, Rusow і Czubynskyj. Ten zbior uzupelnil Zyt~ckyj jeszcze trzema dumami і wydal wraz ze
studjum о nich '~IJ,JC:III о нарu;J.ІІІ,Jх·ь ~1а.юрусских1, ;~.у~шхь, 1893). [Drahomanow t~ierdzil, ze "Dumy", ogloszone przez Zyteckiego, poehodz.ily ze zbioru
tomykowskiego (z roku 1815). Od tego czasu prace nad zbieraniem-"Dum"
і studJa nad niemi nie schodzily juz z porzцdku dziennego. Muzycznц i_ch strODI\
zajmowali si«; giOwnie tysenko, ~ubec і Filaret Kolessa, ktory jest pierwsze:
rz«;dnym znawcц piesni ludowej. jemu zawdzi~czamy najnowsze wydanie "D~m·"
z obszernym wst«;pem і objasnieniami (Lwow, 1920).]
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nym; nie .akcja odgrywa w nich gl6wnq rol(( і nie zdarzenia
dziejowe, ale pytania religijno- etyczne. Nastr6j tych starszych
dum jest podniosly, modlitewno-psalmiczny. (Psalmarni je tez
kobziarze cz((stokroc nazywaj~.
Dum dotychczas zebranych і uznanych za autentyczne
mamy ~9. Dzielq si(( one na starsze (20) і nowsze (9).
Forma jest ta sama: zamiast strof, grupy wierszy, tyrady,
rozmaita ilosc zgJosek we wierszach, cz((ste paralelizmy, rymy
retoryczne. Ale tresc, duch, nastr6j zupelnie inne. W pterwszym
cyklu z XVI stulecia placze njewolnik6w, przebywajqcych w turmach і na katorgach 1) tureckich, ucieczka z niewoli l~dem "lub
morzem, tragedje uciekaj~cych oraz tych, ktбrzy "dla rozkoszy
tureckiej, dla lakomstwa nieszcz((snego" wiary wyrzekli si(( ojc6w
і о ojczyinie zapomnieli.
Analiza powod6w dlaczego to si~ stalo, samokrytycyzm,
spowiedz z grzech6w na tle wzburzonego morza, motyw kobiecego kr6la Lira, milosc rodzenstwa, а wreszcie smierc kozaka
z bandur~- oto motywy starszego cyklu dum, streszczajctce si~
w m.odlitwie:
Prowadi іе. Воіе, nas wszystkich, niewolnikow biednych,
Z ci«:ikiej niewoli,
·
Z wiary bisurmanskiej,
Na jasne zorze,
Na ciche wody,
Do kraju wesolego,
Оо swiata chrzczont>go.
Wysluchaj, Воіе, w bla2'aniach szc:zerych,
W nieszczc;snych modlitwach
Nas, biednych niewolnikow І

lna~zej brzmiq motywy 9 dum nowych z XVII stulecia. S'\
one wzi((te z wojen Chmielnickiego. Chmielnicki і Barabasz,
korsunska bitwa, iydowskie pogromy, wypadki ро Bialocerkiewskiej ugodzie, wyprawa woloska і smierc "starego Chmiela",
przedstawione wyrainiej, zarysowywuj~ si(( postaci obydwu Chmielnickich, Barabasza, Wyhowskiego, kr6la Wladyslawa, Lupula.Mikolaja Potockiego; zaznaczaj'\ si(( nietylko rбznice mi€Cdzy·
Polsk~ і Ukrain~, ale і mi((dzy warstwami spolecznemi na Ukrainie;
1)

Katorga, kadriga -

galera turecka.
12
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ale wszystko to podane bl\dz narratywnie, bC\di plastycznieo, bez
tego podnioslego, modlitewnego tonu, kt6ry cechuje starsze dumy.
Nowe majC\ moze wiftksz~ wartosc historycznC\, ale starsze g6rujC\ nad niemi pod wzglftdem literacko- artystycznym, s~ zjawi~
skiem w ері ее slowiaiiskiej r6wnie znamiennem, jak В у І і n у
lub Ко s о w е ро 1 е. Moze slusznosc mial Franko twierdzC\c,
ze tych 9 nowszyc~ dum to nasladownktwo poprzednich 20-tu
starych.
Pierwsz~ wzmiank~ о "Dumach" znajdujemy u SІІrnickiego pod
r. 1506, о k о Ь z ас h wspomina Ра р r о с k і 1 ) w "Herbach rycerstwa
polskiego" (1584). Tych wzmiane.lc moinaby zoalesc wic;cej. Dumy starsze
wykazuj~ scisly zwi~zek z dawoiejsz~ tworczoscii\ (holosinia і Slowa),
9 nowszych zbliiaj~ sic; bardziej do wsp6lczesnego pismiennictwa {n. р.
do dramatu Trofymowicza: "Mylost' Boiija").
Recytatorzy dum, kobzarze, bandurzysci, byli spiewakami zawodowymi, piesoiarzami wt;drownymi, mieli swoje zwi~zki і rodz<~j szkot kobzarskich. Jak iebrakow ich nie traktowano, lecz jak artystow ~ laski
boskiej. І w slowach і w muzyce do pewnego stopnia improwizowali.
Stцd ich prawo do tworczosci. Na zjazd etn-ograficzny w Charkowie
r. 1902 przybylo ich jeszcze kilkunastu. Legenda о о s t а t о і m k о Ь z а r z u, W е r е s а j u, okazala sic; tylko legendf\.
Melodja dum jest recytatywn~, nie wii\ie sic; taktem і nie powtarza rytmicznych motywow, lecz dostosowywuje sic: do wolnej formy
wiersza. "І rzyma sic; ona doryckiej skali z podwyiszeniem g о роІ tonu,
tak charakterystycznem dla muzyki nowogreckiej і poludniowo · slowianskiej, а swiadczцcem О wpfywach wschodnich І).

Т ft sam~ tradycjft dawnych "Sl6w" widzimy tez w niekt6rych innych utworach ludowych, ale przewag«ё · zdobywa piesn
(chanson, das Lied) ze stalC\ formC\ wiersza і muzyki.
Wiersz tej pie5ni jest stroficzny, czasem z refrenem і przyspiewk~.
bardzo rozmaity pod wzglc;dem budowy, о nadzwyczajnem bogactwie
rymow і niezmiernie wrailiwy оа pic;kno jc;zyka. "Diwic;ki padaj~ prc;dko.
r~czo, nadto dlugich wierszy prawie іе niema, а jeieli sic; trafi~. to prze·
cina je cenzura z diwic;cznym rymem. Czyste, przewlekle jamby tzadkie,
cz~sciejsze raine choreje; daktyle, amfibrachy mkn~ szybko, jeden za
drugim, WЇi\Z~ sic;, mieszaj~ dowolnie, stwarzaj~c nowe rozmiary і oad·
zwyczajnie je urozmaicaj~. Trafiaj~ sic; rymy, ktorych wlas~iwie t~_dgg~
nazwac rymami, а przeciei brzmi~ one taktm odglosem diwi~o~~

оа

1
J Kozacy pokazywali roine dziwne sztuki, strzelali, s р і е w а 1 і
kobzach.
2
І F. Kolessa, Dumy, str. 49.
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podobaj~ si~ bardziej, niz rynty, і nigdyby nie przyszly do glowy роесіе
z piorem w r~ku 111 ).
Melodja piesni ludowej przekracza granic~ mojej pracy, wspomn~
tyJko, ze zasady jej rozDЇ~ si~ bardzo od meJodyki rosyjskiej. jest bardziej chromatyczn~, interwaly nie s~ tak wielkie, skoki tonow nie tak
gwaltowoe, ch«;tniej frzyma si~ sredniego ich rcjestru 1 ).
W polowie XVI w. w ukrainskiej poezji warstw oswieconych pojawiaj~ si~ pod wplywem poetyki polskiej wiersze sylabiczne, ale w XVii w.
ulegaj~ one znacznie wplywom poezji ludowej. Rownoczesnie jednak
і poezja ludowa przyjmuje niejedao od poezji pisanej, а wzajemosc ta
doprowadza wreszcie do owej formy wiersz~. ktora od Kotlarewskiego
pocz~wszy panuje juz wszechwladnie w poezji ukrainskiej

Pod wzglfёdem tresci piesn ukrainska (chanson) coraz bardziej zatraca charakter obrzfёdowy, sakralny, а przechodzi do
psychologizmu. Zdarzenia historyczne і formy :іусіа spolecznego
s~ tlem, na ktorem odgrywajct sifё procesy psychologiczne.
О wyraz stanow duszy chodzi tej piesni najbardziej. Ale wlasnie
dlatego staje sifё ona obrazem prze:iyc narodu.
1) Slowa Hohola, ор. cit. Hohol zauwaiyl w u lcrainskich piesniach ·ludowyeh asonanse, owczesnej poetyce nieznane (chociai to zjawisko bardzo stare)
dlatego nie uzyl tego terminu.
1
) Bliisze dane w licznych pracach dra Filareta Kolessy.
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Kronikarstwo.
Kroniki, kroniczki і pami«rtniki kozackie.
Skoworoda... Na przelomie.

Z niwy, tak obficie krwi(\ zlanej і trupami zaslanej, wyrasta
bogata historyczna literatura.
Klasztory і duchowne sfery kultywuj(\ dalej tradycje kronik
staroruskich. Safonowicz dodaje do dwбch wydan swego W ykladu о cerkwi (r. 1666 і 1668) Zywot sw. Wlodzim і е r z а na podstawie Nestora. Duchem Nestora tchnie І at о р і s о z а І о z е n і u Н u s t у n s k і е g о k 1а s z t о r u oraz
t. zw. Kronika Hustynska, ktбr(\ w tym klasztorze znaleziono.
"Z kroniki Nestora і innych, а takze z kronik polskich"
uklвda "К r оn і k te" profesor kijowskiej kolegji, Те о d о z у
S а f о n о w у с z. ' Cerkiewno- historyczny materjal mial przede:
wszystkiem na oku ekonom Peczerskiej l:.awry, Pantalejmon Kochanowskyj, przystt(puji\c do "0 Ь s z е r n е g о s іnо р s і s u r us k і е g о", w ktбrym zamierzal dac historjt( wschodnio-stowianskiego kosciola.
W klasztorach powstaj(\ kroniki: Ро d h о r ес k а, М h а rs k а ' м о t r о n і ns k а , м е zу h і r s k а , sа t а n о w s k а {ро
polsku) і historyczny zbiornik Koszczakowskiego 1),
w ktбrym mitedzy innemi materjalami znajdujemy te:Z: przeklad
jakiegos diarjusza polskiego о wyprawie cltocimskiej. W staro. ruskim stylu nsiluje pisac swoj(\ kompilacj~ czernibowski mnich
L еоn t і j В о Ь о І у n ~ k у j.
1) Obecnie w Bibljotece Ossolinskich we Lwowie.

181

Bardziej swiecki charakter maj'\ L а t о рі s. L w о w s k і
і zbliiony do niego L а t о р і s С z е r n і h о w s k і, pisany j{(zykiem do ludowego dosc zblizonym. К r о n і k а D о Ь r о m і І s k а
(Korostenskiego) ma znaczeni~ tylko obyczajowe. Swiecki charakter maj'\ tei liczne ~oniki і kroniczki kozackie, z ktбrych
kilka opublikowal Biloierskyj w Kijowie w 1856 r.
srбd obfitej literatury pami{(tnikarskiej, zarбwno dla . historyka, jak і dla belletrysty, cenne S(\ zapiski Jewlaszewskiego,
kijowskiego wбjta Balyki oraz djarjusze Chanenki, Bozakowsiego і l:.adynskiego. Z tej bogatej historycznej literatury najwi~ksz'\ wartosc maj'\ latopisy: Samowydcia, Welyczki і Hrabianki.
S а m о w у d е с (tajemniczy anonim), ukrainski szlachcic
z prawobrzeznej Ukrainy, srednio oswiecony, ale za to z doswiadczeniem і wiadomosciami czlowieka, ktбry sluzyl w kancelarji
wojskowej przy hetmanie, opowiada stylem prostym, spokojnie
і rzeczowo о wypadkach od wybuchu wojen Chmielnickiego do
roku 1702. _ Rojalista, nie bardzo sprzyjaj'\CY Zaporozu, ani tei
czerni, staje ро stronie t. zw. "horodowych" (grodowych) kozakбw, os"dza wojny Chmielnickiego jako kar{( bosk'\ za grzecny.
Zreszt'\ czlowiek znaj'\CY arkana polityki wewn~trznej і zewn~trznej,
zrбwnowazony і trzezwo na wypadki dziejowe patrz'\cy, со wcale
mu nie przeszkadza milowac swoj'\ ojczyzn~ і pragn'\c jej lepszego
losu. W stosunku do S'\siadбw bardzo powsci(\gliwy, ale niech~ci
do swiata mahometanskiego nie skrywa. Niejednokrotnie wykazuje humor і iscie szlacheck'\ fantazj«c_ 1).
Bardziej popularnym ЬуІ L а t о р і s Н r а Ь і а n k і (Hrebinki), ktбry doczekal si~ przekladu na j~zyk rosyjski і wydania
w "Rossyjskim Magazynie" z r. 1798 2).

w

Hrabianka naleial do tej deputacji,
Polubotok, wyslal ЬуІ do Petersburga ze
na UkrainІe. Przez cara Piotra uwi~ziony,
za hetmana Apostcla zostal pulkownikiem
z Tatarami.

~ tor~

nakazny hetman, Pawel
skargl\ na naduiycia Moskali
przez Katarzyn~ І uwolniony,
hadiackim і zginl\1 we walce

1
) Pierwsze wydanie (Bodianskiego ), Moskwa J 846, drugie ( дrcheo gr
Kom1sja), Kijow 1878. Latopis Samowydcia do roku lб72 ma furmt; zwit;zlego
pragmatycznego ~poнiadania, od roku 16ї2 sц to chronologiczne zapiski, niby
schemat do dalszego opracowania.
2
) Wydanie ukr. (Archeogr. Komisja) z r. l ї5!.
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Jego latopis jest to kompilacja z rozmaitych zrбdel, swoich
і obcych (К r о m е r, В і е 1s k і, S t r у j k о w s k і, G w а g nіn,
·Кос h Q w s k і, Т w а r d о w s k і, Р u ff е n d о r f, Н іі Ь n е r),
korzystal tez z oficjalnych і opowiadanie swoje urozmaical wierszami. Byl chwalcct Chmielnickiego, sympatyzowat ze Somkiem
і Popowyczem, L а t ор і s Н r а Ь і а n k і jest obszerniejszy od
Samowydcia, ale nie dorбwnuje mu ani .pod wzgl~dem naukowym, ani tez literackim. Poniewaz jednak w Latopisie Samowydcia S(\ pewne luki (wyrwane kartki w r~kopisie), wi~c sluzy
on poniekцd jako uzupelnienie tamtego. j~zyk jest staroruski,
styl retoryczny.
Najobszerniejszy z tych latopis6w, L а t ор і s S а m і j l а
(Samuela 1) W е І ус z k а, wydany zostal przez Archeogr. Komisj~ w 4 sporych tomach (1848-1864). Welyczko sluzyl w tym
kozackim oddziaJe, ktбry w roku 1702 pomagal Augustowi 11,
а potem wstqpil do geвeralnej kancelarji, ktбrct w roku 1·108
musJa{ opuscic z powodu nadto bliskicb stosunkбw z Koczubejem. Ро straceniu Koczubeja zyl ·na dworze jego syna w Dykance. Oslepl і dyktowal swe prace pisarzom, z ktбrych zadowolonym nie ЬуІ. Napisal historj~ wojen Chшielriickiego "stylem
prostym і narzeczem kozackiem", jRk sam powiada, t. j. бwcze
snym j~zykiem ukrainskiej inteligencji. Ale w пeczywistosci ten
styl jest dosc kwiecisty, zywo przypominajqcy kolegj~ цюhy
lanskц. Wypadki przedstawia chronologicznie, ale za przykladem
starych kronikarzy wplata. wszelkie materjaly dziejopisarskie, satyry, pamflety, panegiryki, nawet cale po~maty, jak в u с z у ns k і е g о Jaskola о d r u g і e..j w о j n і е с z у h у r у n s k і е j
(z 1678 roku) oraz wyjcttki z wierszy biskupa Szumlanskiego
о wyprawie Wiedenskiej.
·
elyczko posiadat wysokct oswiat~, umial dobrze ро lacinie, ро polsku і ро niemiecku, korzystal z rozmaitych dziel
historycznych, ulega·l wplywom klasycznych historyk6w, а nawet
Tassa "Jerozolimy Wyzwolonej".
Wartosc litcracka duza. Pi~kne opisy, poetyczne obrazy,
porбwnania1 niewyrnuszony humor і ironja.

w

1

) Samijlo,
dowskiego, Zorki

Samнel

Wclyctko korzysta z prac trzech Samuelow: Twar-

і Pнffendorfa
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Wyjцtek:
PrzechodZ1\C przez Ukrainc; od Korsunia і Bialej Cerkwi аі do
Lwowa, Zamoscia і Brodow, "widzialem wiele. miast і zamkow bezludnych і pustych, waly, niegdys рrасц ludzkц jaic gory і helmy usypan~,
а tcraz mieszkaniem і przybytkiem dzikiego zwierz~cia. Ь«;dц("е .. Mury
zas, jako to w Czolhansku, w Konstantynowi .. , w Berdyczowie, w Zbaraiu, Sokalu і ktorekolwiek w pochodzie na!'lzym wojskowym spotykalismy, widzialem jedne maloludne, drugi~ \\'саІе puste, do ziemi przypadle, plt-sni~ pokryte, niepotrzebnem zielskiem zarosle і tylko zmije,
rozne gady і robactwo w sobie gnieidzqce... Widz~c zas na miejscach
roznych wiele kosci ludzkich, suchych і nagich. і tylko niebo sobie za
namiot maj~cycl1, pytalem sic; w mysli: Kto sц сі?"
Takie slowa znajduje ten "matki, ojczyzny naszej milej, prawd~iwy
syn і slugёt" na widok jej ci~ikiej n·edoli А jesli со z tych jego slow
tobie, czytelniku, podoba sic;·. "to Z<!Іniast mu dzi«;kowac w modlitwach
swoich, racz nie zapominac о oim''.

Chociaz tak cenny jest Latopis Samowydcia і tak pi~kna
Kronika Welyczka- to jednak najwi~kszц popularnosciч і to nietylko w XVIII stuleciu, ale і pozn_iej, az do Szewczenki, cieszyla
site "Ні s t о r j а R u s б W
wielki historyczno;.po ityczny pamflet,
prawdorodobnie przez jednego z panбw ukrainskich, а mianowicie Н r у h о r j а (Grzegorza) Ро l е t у k te napisany. Ksi(\zka
cz~sto z t. zw. prawd(\ historyczn(\ niezgodna, ale z wielkim
agitacyjno - publicystycznym talentem napisana, rozchodzila _site
w odpisach ро domach panskich і nalezala do apokryfбw historycznych, byJa swi~tosciч, przechowywan'\ sta1·annie przed arguSOWem okiem "naczalstwa", przeciw ktбremu ostrze jej byto
przedewszystkiem zwrocone.
Tendencja· "Historji Rusбw"
jest wybitnie pa.trjotyczna, niepodleglo~ciowa, wroga caratowi.
Walki kozacko- polskie autor poczytywal jako zgubny skutek
walki religijnej. Wolterjanin, wrбg wszelkiego gwaltu і przeшocy,
nie szcz~dzi tez wyrzutбw ukrainskim panom, ktбrzy р r z е z
s· w б j е g о і z.m і z а s l ер і е n і е d о р r о w а d z і І і k r .а j d о
ru і ny.
1
',

Mimo niezaprzeczone wady (historyczne falsze і omylki, fa.ntastyczne wymysly І t. р.) nHistorja Rusow" miala ogromny ,..,ptyw- na-c
budzenie sic; poczucia narod_owego і niepodieglosciow~go wsrod иu~
syftkowanego spoleczenstwa. Na usprawiedliwienie Poletyki_ mo~-tia.JШ:
WЇedzteC, iz JekarstWD 1 ktorem zamierzaf leczyc SWOj narod, zaW!~'
truciznt:, ale tez choroba byla przew!akla і ci«;zka. Wojny С hmidniёki~io~-
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smierci
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wycienczyly spoleczenstwo, walki
reszty.
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Dopiero 20-letnie rz,dy hetmaпa Mazepy przyпiosly zпaczпtt poprawc;. Zorgaпizowal'on 40-tysic;czпl\ armj-;, uregulowal fmaпse, podniosl
do niebywalej nigdy wysokosci oswiatc; і popieral sztuki. Rozporzl\dzaji\C
ogromnemi srodkami, odbudowywal kraj, restaurowal stare і wzпosit
wspaniale nowe budynki, protegowal literaturc; і teatr, sam pisal wiersze
і wytwarzal warstwc; spolecznl\, na ktorej moglby oprzec swoje panstwo
w przyszlosci.
Pierwszor:rt;dny dyplomata 1 ), potrafil Piotra І wodzic na pasku,
udajl\c, іе jest posluszne111 narzc;dziem w jego rc;ku. Тymczasem porozumiewal sic; z krolem Stanislawem Leszczynskim і z Karolem ХІІ, аіеЬу
powstrzymac zaborcztt akcj~ cara Piotra. Кlc;ska Lewenhaupta pod Lisnl\
znacznie utrudnila mu przeprowadzenie misterнego planu. Кіеdу odkryl
karty, car Piotr przy pomocy proklamacyj rozpoczttl gwaltownl\ agitacj~
przeciw Mazepie na Ukrainie, przedstawiajl\c go jako katolika і polonofila.
Mimo to Mazepa mial wszelkie widoki zwyci~stwa. W stolicy swojej,
w Bafurynie, zgromadzil 10 tysi«;cy wyborowego iolnierza, 40 armat pod
dowodztwem Kenigzena, ogromne zapasy amu11icji, prowiantu. і pieni«;dzy.
Procz tego mial znaczn~ Z'llogi ро twierdzach, 4.000 wiemych iolnierzy
przy -swoim boku і okolo 20 tysi~cy na Siczy.
АІе Menszikow przez zdradc; Nosa zdobyl Baturyn і zniszczyl go
w sposob nieludzki. Utrata Bat~ryпa і okropna zima, jakiej w Europie

nie pamic;tano, przechylily szalc; na stront; Piotra. W dniu rozstrzygajl\cej
bitwy pod Poltawtt і Karol ХІІ і Mazepa byli chorzy. Bitwc; wygrьl car,
Mazepa skryl si~ na terytorjum tureckie і tutaj smierc роІоіуІа kres
jego akcji. Probowal jl\ prowadzic dalej hetman Ortyk, ale nie sprostal
Piotrowi.
·
Losy Ukraiпy ЬуІу rozstrzygnic;te na dlugo. Car Piotr jednych
teroryzowal, drugich demoralizowal і chociai hetmanatu nie usunl\1, to
jednak hetman ЬуІ teraz zupelпie od Moskwy zaleinym. Sytuacia poprawita sic; pod panowaniem corki Piotra, Elibiety, ktora poslubila kozaka Ro.zuma (Rozumowsk:iego) і obdarowala het~ansk, b~law, jego
mlodszego brata Cyryla. Wyksztalcony za granictt, przesiцknic;ty idealami
oswieconego absolutyzmu, odegral Rozumowski па Ukraiпie роdоЬп~
rolc;, jak Stanislaw дugust w Polsce. Zbudowal "spaniall\ rezydencj~
w Baturynie, zaloiyl tamie uпiwersytet swiecki, usmierzal walkc; stronnictw; аІе przyszla caryca Katarzyna і Rozumowski skonczyl ja.ko hetman
па eмeryturze. Rownoczesnie Kalnyszewskyj, atamaп koszowy, wyksztatcoпy szlachcic podolski, zaczttl ЬуІ Sicz przetwarzac z obozu w panstwo.
Na rozleglycb 7Їemiach siczowych podnosil upraw~ roli, rozwijal pтzt-mys-1,
zaprowadzal dobrtt administracjc;. То stalo sic; powodem upadku Siczy

1

)

Otwiпowski пazywa

Mazepc; Wielkim.

185
Zdobyto j~ podst~pem па І ielone .Swi~ta 177 ~ roku. Kalnysz umarl
w ·solowkach, majl\c lat 112. Przesiedzial iywcem zamurowany lat 28.
Takim okrop• ym finatem zakonczyla si~ krwawa epopeja XVII st.
Hetmanat skasowar.o, zt~prowadzono rosyjski ustroj wojskowy і poddanstwo na wzor rosyjskiego. Ukrainskim panom і starszy:inie kozackiej nadano rosyjskie tytuly, rangi, obdarowano ich maj~tnosciami і przywilejami і сі zaczc;li sit; zgadzac ze swoim nowym losem.
Poletyka przy ротосу "Historji Rusow" rozbudzil w swojem spoJeczenstwem to gor:ikie poczucie krzywdy historycznej, z ktorego rozwinl\1 si~ і wyrosl ruch wy~woleniowy. W okropnych czasach Mikolajowskiej reakcji czytano jego Historjc;, jak ksic;gc; martyrologji narodowej.

lnaczej oddzialywal na spoleczenstwo ukrainskie filozof
Hryhoryj (Grzegorz) Sawycz Skoworoda. Syn kozaka, urodzony w r. 177'2 w Czernuchach, w Poltawszczyznie,
uczyl si~ w kijowskiej Akademji, st(\d dostal si~ do carskiej kapeli, nast~pnie jako c;ljak wyjechal do Pesztu, zwiedzil Polskc:,
Austrj~, Niemcy, Wlochy, zdobyl szerokC\ oswiat~, zna]omosc
wielu jc;zyk6w і gruntown(\ wiedz~ filozoficzn(\.
Wrociwszy do kraju, ЬуІ kilkakrotnie profesorem, ale za
kaidym razem tracil katedr~, gdyz nie chcial, czy nie m6gl zastosowac si~ zar:)wno do przepis6w szkolnych, jak tez і do form
spoleczno- towarzyskich. W ~drowal wi~c jako m~drzec і dziwak
ро Ukrainie, ЬуІ zar6wno mile widziany' na dworach wielkich
pan6w, jak і na futorach kozackich, а о jego popularnosci
swiadczy znaczna ilosc portret6w oraz liczne odpisy jego dziel
filozoficznych.
.
ВуІ monist(\, spirytualist(\, z inklinacj(\ do mistyki і do jakiegos J)a sw6j spos6b pojc:tego, czy wyczuwanego, panteizmu.
W zyciu idealista, nie uznaj(\cy innej wladzy pr6cz sumienia, na
grobie, ktary sain sobie wygrzebat, kazal umiescic napis: "Swiat
lowil mi~, ale nie schwytal". Nazywano go ukrainskim Sokratesem, chodZ(\C(\ akademj(\ wiedzy, а ро smierci OtOCZOПO aureoJ(\
legendy. Zwolennik6w jego nauki nazywano Skoworodyncami
і ce~iono wysoko, jako ludzi moralnych.
Dla moralnego odrodzenia ukrainskich warstw wyzszych
uczynil Skqworoda wiele. Wyrwal je z tego letargu, w kt6ry
wpadly ЬуІу, straciwszy niepodleglosc, а z ni(\ і wszelkie wyzsze
podniety. Budzil sumienie, zC\dal uswiadomienia, poz n а n і а s і е Ь і е, В о g а і· sw і а t а, Ь о t о, w е d І u g j е g о
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z d а n і а - j е d nо. .lnteresowalo go przedewszystkie~ zycie
-wewntttrzne, na politykf( і na wszystkie marnosci zyciowe patrzy
z usmiechem politowania і wspбlczucia. lnteresowal sitt pedagogjC\, chcial wychowac inne pokolenie w szkole narodowej
і indywidualistycznej. Dosc liczne utwory Skoworody (Naczalnaja
dwer, Narcyz, Knyha Askan), pisane jf(zykiem jego wlasnym,
pelnyin poetycznych ozdбb, і zabronione przez cenzurf(, jako
"niezgodne z Pismem sw. і obrazaj(\ce stan mn!szy", wykazujC\
rozmaite pierwiastki і wplywy (Sokrates і Epiku,r,. monizm і panteizm, hedonizm і asceza, scholastyka і nowa filozofja).
Na podstawie dotychczasowych studjбw о pewnym, jednolitym systemie mбwic trudno, ale tez pierwsze wydanie dziel
Skoworody ukazalo sitt dopiero r. 1881 (w Petersburgu), а pelnego dotychczas niema. Tak sашо і studjбw, prбcz J е r n а
і В а Ц а 1 і j а, niewiele. Wplyw wywieral,_wielki. Jest cos ze
Skoworody nawet u Tolstoja, а ukrдinscy pisarze, od Kotlarewskiego do Szewczenki, znali go, j-ezeli nie z utworбw, to
z tradycji, z tego, со z utworб\v Skoworody przeszlo w :іусіе.
Spiewano jego piesni і powtarzano jego zdaпia, j ak о .. р. to, :іе
Вбg. "potrzebne zrobil nie trudnem, а trudne niepotr zebnem",
ze "Krбlestwo Boskie jest wewnC\trz na s" і :іе "zloto w porбw
naniu
wolnosciC\,. to ·_ bloto !"
То ostatnie jakze wielc mбwilo бwczesnym warstwom wyzszym na Ukrainie!

z

Ni.e ЬуІ Skoworoda jedynym "ptakiem w~drownym, spiewakiem Bozym" na Ukrainie. Ukrainska "cyganerja" ma swojC\
starC\ tradycjf(. juz z poczC\tkiem XVIII st. wttdrowal ро Ukrainie
і Bialorusi mnich К І у mе n t у j Z і nо w j е w, ktбry zostawil
spory zbiбr wierszy о nauce, о mnichach, о kobietach, о chlopach і kozakach, о lichwie, о bogatych і biednych, о rzemieslnikach, nawet - о rzemiosle katowskim. Konserwatysta, сушk,
bez poetyckiego polotu, mial jednak zmysl obserwacyjny і Jatwosc
wierszowani а.
Kijowianin, Wasyl Barskyj (1701-1747), uciekl z ojcowskiego domu, zwiedzil Polsk«:, Wttgry, Austrjt(, Wlochyt byt_n_a_
К01 fu, na Chios, Rodos, Cyprze, w Egipcie, w Ziemi Swi~tcj,

187
w Damaszku, na G6rze Atos, w Konstantynopolu, w Atenach,
na audjencji u papieza і u sultana, az wreszcie powolano go na
profesora greckiego j~zyka w akademji mohylanskiej. Lecz kiedy
wr6cil do domu, rodzona matka nie poznala go. Wycienczony,
umarl w miesiчc p6zniej... S z u k а І р r а w d у... Rezultatem
tego. szukania SC\ ра m і t( t n і k і, cztery wielkie tошу z 137 rysunkami autora 1).
Poszukiwaczem prawdy, "tej sieci Chrystusowej
w о с е а n і е z ус і о w у m", ЬуІ tez nieznany nam blizej kozakpoeta, Semen Klymiw, kt6ry r. 1824 nap:sat о "Prawym
sчdzie'' і "0 pokorze wysokich" 2).
о prawdzie і krzywdzie spiewajч kobzarze, m6wiч о nich
przyslo\via ludowe, do prawdy kazdy wzdycha. W og6le nowsze
badania nad litcraturч XVIII stulecia wykazuiч, ze nie byla опа
tak martwa. і glucha, jak jeszcze niedawпo ~щdzono. Przeciwnie,
widoczny jest coraz to szerszy ruch umyslowy, mimo katastrof
politycznych. А moze wlasnie te katastrofy, te wzloty і upadki
przyczyniajч s~ do rozbudzenia umysl6w.
'

VJ.I і е r s z е
1а n s k у j

рі s z е h е t m а n М а z е р а і Ь і s k u р

і аtаmаn

S z u m-

с z а r nо m о r с 6 w Но І о w а t у j. Ukla-

dajq je wttdrowni mnisi, klerycy waganci, studeoci akademji,
wierszami komponuj~ "W е r t ер у":\), wierszem pisze sw6j "S р 6 r
d'uszy z ciajem" Nekraszewycz, kt6rego poezje okolicznosciowe odznaczajц sitt zupelnie czystym jt(zykiem ludowym,
w "ukrainskie ubrania przebiera pasterzy Werg·ilego" pulkownik
ostatniego hetmana Rozшnowskiego, Ор а nа s t. о Ь у s е w ус z,
moglibysmy wyliczyc саІу szereg ludzi, kt6rzy "bawili sitt'' tem
"niepr6znuj(\cem pr6znowaniem". Sciera sitt w tych utworach
s t а r е z n о w е m, kijowska scholastyka z europejskiemi no-...
winkami, ale coraz wittcej czujemy iywego tchnienia, coraz CZ<(-

Wydania bardzo liczne, ostatnie Palestynskie~o Towarzystwa w Pez roku 1885--1887.
2) "() нравосуііи, нача.1ьстнующнх-ь, пранх~ 11 бо.1.р(>сти 11х1 ... і "0 смн
1

)

tersbur~u

р~::ніІІ нr.r~очаіІІІІІІХЬ".
3 ) Rodzaj szopki, kombinacja dramatu Boiego Narodzenia і teatru lalek,
z licznemi rodzajowemi scenkami. Teksty wydali: Markiewycz, Halahan і Franko.
Studjum: \У/ oiniak: ІІочатІ\ІІ уh'раін~J,кої 1\О~Іс:tії.
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sciej jt(zyk Iudowy і Iudowa werzyfikacja przychodzi do slowa,
coraz WЇt(CCj humoru kozackiego, smiechu przez fzy, ukrainskiego
еопіга spem spero.
Kotlarewskyj nie zjawia s:t( w sposбb tajemniczy, Iecz wyrasta z gruntu wcaie dobrze przygotowanego.
W studjach nad starorusk'\ literaturч і w badaniach utworбw
okresu" sredniego, brali udzial ukrainscy uczeni: ма k s у m о
wycz, Kostomarow, Kulisz, Drahomanow, Anton о w у с z, Zу t ес k у j, М у с h а І с z uk, S u m со w, О. О h о nowskyj, О. l.ewyckyj, Franko, Petrow, Krymskyj,
O.Kolessa, Studynjkyj, Peretc, jefremow, Stockyj,
Szczurat, Wozniak і inni. jednym z pierwszyc~ ktбrzy w tych
badaniach stosowali metodtt historycznч byl І. М о h у І nу с k у j ,
kanonik gr.-kat. kapituly w Przemysiu ("R о z р r а w а о j t(ZY k u
r u s k і m", 1829 r. ро polsku). Wybral on utwory, noszЦёe cechy
twбrczosci rodzinnej і oddzielil je od twбrczosci rosyjskiej, bronil
odrttbnosci jt(zyka ukrainskiego (ruskiego) oraz literatury w tym
jt(zyku stworzonej przed atakami zwolennikбw jёdnego j~zyka
(rosyjskiego) і jednej "russkiej" Iiteratury.
Pod tym wzglttdem ЬуІ bardziej stanowczy і bezkompromisowy od . в о d і а n s k і е g о , к о s t о m а r о w а , м е t l у n s k і е g о, О. Ко t І а r е w s k і е g о, nawet od К u І і s z а, ktбryc~
prace nad dziejami ukrainskiej literatury wykazywaly niejedno.:
krotnie wplywy szkoly rosyjskiej.
Dowodem takiego chwiejnego pogiчdu na ukrainskч litera turtt moze Ьус "Н і s t о r j а r u s k і е j І і t е r а t u r у" Ре t r as z е n k і (Warszawa, ] 861, napisanej ро rosyjsku). Sladami Mohylnyckiego pod'\za J. Holowackyj (1814-1888), prof.Iwo~-skiego uniwersytetu, ktбrego "Т rzy wstt(pne wyklady-~ nie stracily wartosci do dzisiaj, podobnie jak "U w а g і о І і t е r а t u r z е
r u s k і е j" jego towarzysza W а h у l е w ус z а (Wagilewicz). Obydwaj jednakowoz sprzeniewierzyli sitt pбiniej swoim idealom.
То tez praca Pryzowa "Malorosja w historji jej literatury" (Woroniez, 1869, ро rosyjsku), chociaz grzeszyla pobieznosciч, ch~
tnie byla przyjt(tq. Z tem wittkszem uznaniem powitano ·. drugie
wydanie "Ні s t о r j і s l а w і а n s k і с h І і t е r а t u r 11 Рур і nа,
S ра s о w і с z а (Petersburg, 1879), w ktбrej dzieje ukrainskiej
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literatury, jako odrtebnego kulturalnego zjawiska, doprowadzono
do roku 1880 1).
Roku 1871 wydaje Ра w І і n S w і е n сі с k і we Lwowie
"W і е k ХІХ w d z і е j ас h u k r а ііі s k і е { І і t е r а t u r у\ ale
ta entuzjastyczna praca, podobnie jak "Z а r y's у r u с h u І і t er ас k і е g о R u s і n 6 w" ("Ateneum", 1885), trwalszej naukowej
wartosci nie posia~a. Ма j&\ natomiast konkursowe dzielo Ре
trowa "Очерки'' 2) (Szkice z historji ukraiiiskiej literatury ХІХ stulecia), о ktбrem gruntown(\ recenzjte napisal D а s z k і е w ус z 3).
"0 с z е r k і" Petrowa і "0 t z у w" о nich Daszkiewycza stanowi&\ do dzisiejszego dnia jedno z najpowazniejszych irбdel
do poznania ukraiiiskiej literatury ХІХ stulecia. Bl«cdem Petrowa
ЬуІо zbyt wielkie uzaleznienie literatury ukraiiiskiej od rosyjskiej,
со mu Daszkiewycz bardzo slusznie w swoim "Otzywie" wy·
kazal. Daszkiewycz pierwszy wskazal na organiczny zwi(\zek
ukraiiiskiej twбrczosci literackiej z rozwojem twбrczej mysli europejskiej wogб~e, а polskiej w szczegбlnosci 4).
Pierwszё\ historj&\ ukraiiiskiej literatury ро ukraiiisku jest
О. О h о n о w-s k і е g о, prof. lwowskiego uniwersytetu, "І Історія
.llпературЬІ руской" w 6 sporych ksi&\zkach, Lwбw, 1887-1894.
О h о nо w-s k у j zebral ogromny materjal, z mrбwcz&\ pilnosciё\
przestudjowal go, podal biografje autorбw і tresci ich dziel, ale
chociaz ЬуІ bardzo dzielnym lingwist&\, zdolnosciami literackoestetycznemi nie odznaczal si«c і jasnego, przejrzystego obrazu
twбrczej mysli w szat«c pi«ckna odzianej nie nakreslil, linji rozwoju literackiego nie przedstawil, motorбw twбrczych nie wykryl,
dal dzielo, ktбre ma wielkie znaczenie, jako studjum przygotowawcze, jako srodek pomocniczy dla historykбw literatury.
Poszczegбlne rozdzialy traktowal nierownomiernie, а literatur«c
okresu ksi'\ztecego zbyl zbyt pobieznie.
1
) Staroruska literatura traktowana jest tutaj jako dorobek wspolny Rosjan
Ukraincow; sredni okres і odrodzenie odr~bnie. То samo w przekladzie niemieckim: Geschichte dt>r slav. Lit. von N. Pypin und V. D. Spasovic, Leipzig 1881').
2 ) Очсрюt історіІІ украинской .щтературІ.І ХІХ сто.тtтія н. 11. Петрова
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Kocowskyj, Terleckyj Ostap, О. Kolessa, Hrinczenko, Franko, Studynskyj, Szczurat і wielu innych prowadzili dalsze badania. F ranko dal caly szereg prac z rozmaitych
okres6w bardzo cennych, ale jego "Z а r у s h і s t о· r j і u k r а
і ns k о- r u s k і е j · l і t е r а t u r у d о r о k u 1890", ktory ukazal
sit( w roku 1910 we Lwowie, zawiбdl oczekiwania. Znakomity
poeta і polihistor walczyl w tej pracy nie z przedmiotem, lecz
z chorobц, kt6ra go w lat kilka p6zniej przedwczesnie zlamala.
.
W roku 1907-1908 ukazuj'\ sit( Al. Hruszewskiego
"S z k і с е z е w s р 61 с z е s n е j u k r а і n s k і е j li t е r а t u r у" 1),
prawie r6wnoczesnie Lotockiego "D е m о k r а t у с z n а 1 і t е r at u r а" 2), R u s о w е j "U k r а і n s k а І і t е r а t u r а" 3), А І.
Barwinskiego "Przegl'\d ukrainsko-ruskiej literatury"4), Bohdana i.epkiego "Zarys historji ukrai ns k і е j l і t е r а t u r у" (2 tomy). Znaczn'\ poczytnosc zdobywa
sobie J е f r е m о v.• а "Н і s t о r j а u k r а і 6 s k і е g о р і s m і е nn і с t w а", kt6rej 4-te wydanie ukazalo sitt 1924 r. w W ecl~rze
w 2 tomach. jefremow daje caloksztalt literatury ukrainskiej,
podkreslaj'\c jej strontt ideowq, а шшwаj'\с na da:lszy plan wartosci estetyczne.
W roku 1920 zaczyna W о і n і а: k drukowac swoj'\ "Ні
storjt( ukrainskiej literatury"~), ktбr'\ doprowadzil
do wyst'\pienia Kotlarewskiego. Praca W oz aiaka ( dotychczas
З tomy) odznacza sit( nowemi materjalami, bardzo starannie ze•
bran'\ bibljografj'\, tablicami synchronistyczncmi oraz ilustracjami,
ozywiaj"cemi wyklad jasny, przejrzysty, spokojny.
Na najgl~bszych fun·damentach buduje swoj'\, niejednokrotnie tu cytowan'\ historjt( ukrainskiej literatury М. Н r us z е w s k і j. Jest to praca wi'\Z'\~a dzieje twбrczosci literackiej
z zyciem kulturalneш narodu.
Rozw6j ukrainskiego szkolnictwa na Ukrainie ро upadku
caratu wywolal wit(ksze zapotrzebowanie podrttcznikбw szkolnych
1)

":з сучасно·а р:раїнської :Іітсратурн".

2 ) ;І,е.мократичсская література,

"Русская Mhlc:JІ,". 19U7.

3J

у,,·р ..•шт. нь ХІХ. вtкt"

1)

ОІ·.1я.1. укр. руської :Іітературн (.lьнін 191 0).

w

"ІІсторіи Россі11",

wyd. Granatow.

~) МихаіІ.ю Во:іняк: Історія УкраЇІІсJ,кої .1ітератур11.
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z dziedziny historji literatury. То tez na t. zw. Radjaбskiej
Ukrainie pojawily si~ prace w tym kierunku Sz с z ер о tj е w а,
R u d у k а, D о r о s z k і е w ус z а і innych.
Prбcz historyj literatury posiadajq Ukraincy caly szereg
monografij liter·ackich oraz prac bibljograficznych ·(Ко m а r о w,
І. Lewyckyj і inni).
·

--··"'*"··---

Krбtki przegl~d

literatury odrodzonej.

Odrodzon'\ literaturte rozpoczyna lwan Kotlarewskyj, autor
"Przelicowanej Eneicfy", "Natalki Poltawki" і "Moskala czarownika".
Urodzooy w r. 1769 w Poltawie, ukonczyl seminarjum duchowoe
tamie і kilka lat ЬуІ guwernerem w domach panskich. · Przebywaj~c na
wsi, poznal іусіе "panow і chlopow". Z guwernerki wst~pil do urz~du,
а w 27 roku іусіа do wojska. Odznaczyl si«; w wojnie tureckiej. W r. 18Q8
wyst~pil· z wojska і zostal kuratorem instytutu naukowo-wychowawczego
dla szlacheckich dzieci w Poltawie. Zajmowal si~ teatrem, wystawial
swoje komedje, ЬуІ ogolnie powaiany і lubiany jako czlowiek wyksztalcony, bywaly, dobry і dowciphy.
Naleial do Іоіу masonskiej, іуІ w przyjaini z gubernatorami роІ·
tawskimi і z mlodszym od siebie, ziomkiem swoim Gniedyczem {Hnidycz),
znakomitym tlumaczem "lliady" na j~zyk rosyjski. lnteresowal si~ umyslowym ruchem francuskim, wladal j~zykami francuskim, rosy jskirn і polskim, dobrze zoal lacin~ і grek~. Przed sntiercЩ obdarzyl wolnosci~
swoich nielicznych poddanych.
Umarl w roku 1838. Uczczono go pomnikiem na bulwarze poltawskim і na cmentarzu. W r. 1898 obchodzono uroczyscie setn~ rocznic~
pierwsze"go wydania "Eneidy".

ZaczC\l jC\ pisac jeszcze na szkolnej lawie. Trzy pierwsze
piesa1i "Eneidy" wydal w r. 1798 bez wiadomosci Kotlarewskiego
bogaty obywatel starodubowski, Parpura, za со go. Kotlarewskyj
w З wydaniu "Eneidy" umiescil w piekle. Ale nieslusznie, gdyz
Parpura byl filantropem і mecenasem 1), ni~ kierowal site chteciё\
zysku, lecz оЬаwё\, azeby utwбr mlodego oficera, о ktбrego
miejscu pobytu moze nawet nie wiedzial, nie zap~zepascif site,
1)
znaczn~.

Na dobroczynne

сеІе

ofiarowal100.000 rubli, podowczas

kwot~

bardzo
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-jak wiele innej rC(kopismiennej literatury. Drugie wydanie (r6wniez tylko trzy piesni) ukazalo siC( w roku 1808, tak samo jak
і pierwsze, w Petersburgu, trzecie w roku nastC(pnym, pod redakcjii autora і z dodaniem piesni czwartej. W przedmowie
autor zapowiedzial piesn pictti\, ale ta oraz sz6sta і ostatnia
ukazaly SЇС( dopiero .ро smierci w roku 1842 w Charkowie. Dotychczas istnieje przeszlo ЗО wydan "Eneidy", w tem kilka ozdobnych, ilustrowanych.
"Eneida", to burleskowa przer6bka eposu W ergilego na jC(zyk
ukrainski і w ukrainskim duchu. Utw6r obslerny, przeszlo 7.000
wierszy licz(\cy, w strofach dziesiC(ciowierszowych, rymowanych 1).
Pierwsza і druga piesn, to w~drowka Eneasza ро zburzeniu Troi,
morzach і l~dach w poszukiwaniu nowej ojczyzny. (Analogja do :~:bu
rzenia Siczy і w~drowki siczowej braci).
W piesni trzec:iej pieklo, w ktorem autor, analogicznie do apokryficznych obrazow piekla, umieszcza rozmaitych grzesznikow, przedstawiaj~c ich winy і kary. jest to kulminacyjna cz~sc poematu - Sf\d
nad spoleczenstwem.
Czwart~. pi~tl\ і szostц piesn wypelnia wojna Eneasza z Turnus_em
о cork~ Latynusa, Lawinjc;, ktorej to wojny bezposrednim powodem bylo
zabicie przez Trojhnczykow .,bialego cucyka" (pieska), ulubienca krola
Latynusa. (Aiuzja do Ьllihych powodow wojen, nic wspolnego ze ,.szczc;.,
sciem narodow" nie majцcych). Poemat konczy si~ zwyci~stwem Eneasza.
Chociai jest to trawestacja, w tonie burleskowym utrzymana,
jednak ma zaloienie inne, nii trawestacje Lallego (1633), SkarrQna.
(1648-1653), Blumauera (1781-1788) і Osipowa (1791); ma tei zц
pelnie inne znaczenie li.teracko-historyczne.
ро

Kotlarewskyj na ka11wie klasycznego arcydziela snuje szeroki obraz :іусіа na Ukrainie, podchwytujцc z talentem bystrego
obserwatora ujemne jego strony і przedstawiaj(\c je w spos6b
satyryczno-humorystyczny. Bogowie olimpijscy, to catski apa{;r
polityczno-administracyjny, z Jowiszem-carem na czele, tc:J:~
Olimp "samodzier:iawny", kt6ry wlasnie w6wczas (koniec ~j~
w calym swoim majestacie zaborczej perfidji, protekejOft:~
і lapownictwa, zstC(powal na UkrainC(.

1}

Nie bierze u nas tylko glupiec,
К to w glowie troch~ ma oleju,
К to umie іус, ten, mociumdzieju, ----------'----"'-'--:,---=~~~~
І ojca zlupi ojcolupiec.
Zaczyna si~ slowami: Enej buw parubok motomyj- ____ с.~~~~~~
І chlopec chot kudy kozak!
__ ·с=."·=-с~.==,=_:",-"~~"'

- ------:::::~~;::~:.=:~~:

19-1-

Przy kazdej sposobnosci kubany, owe "wymuszone prezenciki", о ktбrych Kotlarewskyj niejednokrotnie wspomina.
Az oto autor:
"niebieskie poiegnawszy strony,
ziemic; schodzi niestтudzony.

па

І

tutaj, wsrбd zwyklych smiertelnikбw, jest nie inaczej. (Od
glowy ryba cuchnie). Zoologiczna wegetacja, о byle со swary
і klбtnie, malenkie ambicje pod pokrywk'\ obywatelskich interesбw, intrygi, plotki, pijanstwo і rozpusta. Najgorzej na tem
wychodz'\ сі, со najnizej stoi'\· Przygniata ich caly ten ci~zar
grzechu і moralnej zgnilizny. І nawet skariyc si~ nie mog(\,
"Ьо
А

Spieszcie

si~,

chlopska prawda w oczy kluje,
panska - panska lawiruje.

panowie ukrainscy, do tego moskiewskiego

raju:
Bt;dziecie w pjugu spacerowac,
Drwa do browaro liferowac
І ci~gn~c jarimo, jako w61.
І

niby od niech_cenia rzuca autor obrazy dawnego bytu,
domini, za starej hetmanszczyzny. Tak przemyca wsrбd
teatralnej butaforji oryginalny zardzewialy or~z, azeby cenzor,
rozsmieszony anachronizmami і humorem poematu, przepuscil
to, со wcale humorystyczne nie jest. Autor przypomina chwal~
najblizszych dlan pulkбw kozackich, t.ubenskiego, Hadiackiego
і Poltawskiego. І niby mimochodem pociesza si~ mysl'\, :іе:
аппо

Gdzie milosc kraju wodzi woje,
Tam wraia przemoc nie ustoi.

Dlatego tez wola:
Gdy bonum publicum w upadku,
Zapomnij ojca, porzuc matk«;,
Wypelniac obowi~zki Іес!

Humor jest glбwnym elementem "Eneidy" Kotlarewskiego.
prawda. Przelewa si~ on jak szampanskie wino przez brzegi
puharu. Ale na dnie tego puharu jest gorycz, jest nie Ьбl glowy,
ale Ьбl sumienia.
То

Powiadaj~, іе car Mikolaj І smial si~ do rozpuku, czytaj~c .,Eneidc;~.
Widocznie czytal powierzchownie. Podobnie, jak wielu, nawet cenzorzy
lnaczej nie pozwoliliby drukowac. Poemat ten bowiem zrobil wi«;cej, nii
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dziesi~c spiskow, postawit przed ukrainskiem spoleczenstwem zwierciadlo,
w "ktorem wszyscy swe oblicze snadnie ujrzec mogli". АІе mialo to
zwierciadlo tak powabne ramy і tak zabawnie wykrzywialo swiat саІу,
іе kaidy smial si~ і patrzyl.

Tego, со Kotlarewskyj w "Eneidzie" powiedzial, w innej
formie і w innym stylu wбwczas niepodobna ЬуІо powiedziec.
Literackie znaczenie "Eneidy" jest ogromne. Kotlarewskyj
uformowal j{(zyk і wiersz literacki. j{(zyk tak bogaty, ze mбgl
nim najrozmaitsze mysli wypowiedziec і najrozmaitsze wrazenia
wyslowic, wiersz tak gladki і lekki, ze tych przeszlo 700 strof
mozna jednym tchem przeczytac. Ozdobil swбj poemat wielkim
zasobem rymбw, czccsto dla ucha wcale nieoczekiwanych. (Przeplata je niekiedy asonansami).
Odzwierciedlil zwyczaje і obyczaje wspбlczesne: ubiбr, jedzenie, zabawy, formy towarzyskie, slabostki .ludzkie, az do zabobonбw і czarбw, do rбzu і bielidel, do maskowania brakuj~cych
zccbбw. Zlekka wysmial pseudoklasycyzm і manjcc obcoj{(zyczn'\,
а rozbudzil milosc swojczyzny. Dal dowбd, ze pogardzanym
jcczykiem chlopбw mozna napisac ksi~zk€(, ktбr~ rozchwytywan9
і ktбr~ nawet Napoleon wywiбzl ze sob~ z Rosji, jako zjawisko
niepowszednie.
W operetce "N а t а І k а Ро І t а w k а" (jest to wlasciwie
"sztuka ludowa" ze spiewami) zmienil ton.
Zuboiala Terpilycha chce wydac swoj, jedynaczk~, Natalk«ї, za
starego, аІе majc;tnego W oinego. W chwili swatow wraca kochanek
Natalki, Piotr. Zorjentowawszy si~ w aytuacji, iegna sic; z Natalkl\ і ofiarowuje jej zarobione pienil\dze, аіеЬу Woiny nie dal jej kiedykolwiek
odczuc, іе oienil sic; z biedDI\• Т en po•t«їpt:k wzrusza Woinego. Zal mu
sic; robi dwojga mlodych kochankow, zrzeka si«i wic;c Natalki і z roli
konkurenta przechodzi\C do roli protektora udziela Piotrowi і Natalce
swego blogoslawienstwa.

Do tego powaznego W'\tku wplata sicc z jednej strony humor, а z drugiej шodna podбwczas uczuciowosc. Kotlarewskyj
umie te dwa elementy zl'\czyc tak, jak mu sicc udalo pol'\czyc
Piotra z Natalk~. Nie jest ani zbyt sentymentalnym1 ani wesolym
do karykatury. Zacho~uje umiar. Zywa akcja z jednosci'\ miejsca
і czasu znakomicie obmyslana, mistrzowski djalog, а wreszcie
bardzo szcz~sliwie dobrane piesni ludowe, oto sekrety, dlaczego
przeszlo stuletnia Natalka nie starzeje sicc і nie schodzi ze sceny.

ts•
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W prawdzie fundament do nowego teatru polozyl byl juz
Prokopowycz ("Wladymir"), а ро cz~sci Trofym~wycz ("Mylost' Bozaja"), ale Kotlarewskyj wniбsl do teatru
to, czego dotychczas brakowalo - urok zycia, tchnienie mlodosci, jak~s osobliw~ "sielskosc, anielskosc". Dopiero w realistycznych dramatach Karpenki Karego і w psychologiczno-problemowych Wynnyczenki nast(\pi zerwanie z tradycj(\ "Nata!ki".
W historji literatury ma "Natalka" jeszcze і to znaczenie,
ze byla protestem przeciwko falszywo-narodowym "ukrainskim
sztukom", w rodzaju ks. Szachowskiego "Kozak wierszotwбrca••.
"Moskal czarownik", osnuty na w~drownym motywie, podobnypt do motywu "Prostaka" Wasyla Hohola (ojciec znakomitego Mtkolaja), juz tego znaczenia, со "Natalka", niema.
Nadzwyczajne powodzenie "Eneidy" і "Natalki Poltawki"
zach~cilo саІу szereg autorбw, ktбrzy w podobny sposбb chcieli
pisac. Nie wnikn~li oni ani w literackie, · ani w spoleczno-polityczne intencje Kotlarewskiego, lecz slepo nasladuj~c jego styl
і form~ popadli w manier~, w t. zw. k о _t І а r е w s z с z у z n ~,
ktбra dosc dlugo byl~ jedn'\ z przeszkбd na drodze normalnego
rozwoju literatury. Do nich nalezy Bileckyj-Nosenko ze swojl\
niezgrabnч "Horpynidч", Koryneckyj z poematem "Wieczornica",
autor drugiego poematu "Wowkulaka" Aleksandrow і inni. Natomiast nie bez wartosci jest Dumytraszki "Z а Ь о m у s z о d r ak і w k а" (Batrachomiomachia), zukrainizowany poemat grecki,
aluzja do walk Ukraincбw z Polakami і do pokonania jednych
і drugich przez Rosj~.
Tak samo godnym uwagi jest poemat Makarowskiego "Natala" і jego powiesc wierszem "Harasko", pierwsza idylla pod
wplywem "Hermana і Dorotei" Goethego, drugi, prawie ze przerбbka "Kaukaskiego jenca" Puszkina. Nawet Rudykowskyj, autor
bajek і kazek wierszami, literacki przeciwnik Kotlarewskiego,
·
nie ~dolal si~ uchonic od jego wplywu.
W dodatnim kierunku wplynчl Kotlarewskyj na Bekleszowa
і na Konstantyna Puzyn~. Pierwszy, "malorosyjski general·
gubernator", odbyl w 1799 roku inspekcyjnч podrбz ро zadnieprzanskiej Ukrainie і wrazenia swoje przedstawil w "Wojazu
ро Malorossji", napisanym w stylu Kotlarewskiego, iywo,
barwnie і w duchu przychylnym ludowi. Puzyna (1790-1850);
о wiele dawniej
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niedawno jako poeta odkryty, byl ziomkiem Kotlarewskiego,
studjowal w petersburskiej duchownej akademji і umarl jako
mnich. Nazywa siebie "prawdziwym Ukraincem", ktбry nietylko
czuje, ale і pisze ро ukrainsku (ро malorusku) і chociaz zyje
na obczyznie (w Rosji), ojczyzny swojej (Ukrainy) .nie zapomina.
Porusza pytania spoleczne і staje w obronie niedawno przez
Rosj~ ujarzmionego ukrainskiego wloscianst wa.
jeden z nasladowcбw Kotlarewskiego, Stefan Pysarewskyj,
zostawil dwie popularne piesni: "Za Neman idu" (Za Niemen
hen precz І) і "De ty brodysz, moja dole ?"
Wszystko to blizsi і dalsi potomkowie tego. Eneasza, ktб
rego Kotlarewskyj przebral ро ukrainsku. "Natalka Poltawka"
miala tez swoje dzieci і wnuki - w teatrze.- Cбrk(\ jej byla
"Lubka", operetka wierszem nieznanego autora, ktбr(\ w swoim
~zasie nawet przypisywano nieslusznie Kotlarewskiemu. Ale sceniczny zywot tej "Lubki" byl krбtki.
Nie utrzymaly si~ tez na scenie "Czary" Topoli, szereg
scenicznych obrazkбw, w ktбrych etnografizm 1'\czy si~ z fantastyk(\ romantyczn(\. Nat'>miast wi~cej zadatkбw zyciowych mial
"Prostak" Wasyla Hohola 1), "Czarnomorcy", operetka atamana czarnomorskich kozakбw, К u с h а r е n k і (przerobil j(\
w drugiej polowie ХІХ st. Staryckyj, а muzycznie opracowal
-l:.ysenko - і tak j'\ wystawicij(\ do dzisiaj).
Z pisarzy, ktбrzy wyst(\pili pod znakiem Kotlarewskiego,
najzdolniejszym byl Piotr Artemowskyj (1799-1866), lektor j~
zyka polskiego w uniwersytecie charkowskim, nast~pnie profesor
historji Rosji, wreszcie przez lat dziesi~c rektor tegoz uniwersytetu. Z wybuchem powstania listopadowego pos(\dzony byl
о przynaleznosc do "spisku trzech", ale oczyscil si~ z zarzutбw
і z biegiem lat zdobyl ordery і tytuly. W mlodosci "troch~"·
І"ewolucjonista, pбiniej epikurejczyk, wreszcie cynik, ze sfer "gбr
nych і chmurnych" zlatywal na te niziny, gdzie pluje si((
na Koszuta і Macciniego і obrzuca blotem zarбwno kozakбw,
jak і buntowniczych Lachбw.
) jefremow powiada, іе Wasyl Hohol morl Ьуе nietylko ojcem genjal""
nego Mikolaja Gogola, аІе mial wszelk.ie dane sam zaj~c wybitne stanowЇ$ko~
gdyby (dodamy od siebie) poSwi.;cil temu wi.;cej pracy.
1
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Z pierwszego okresu jego tw6rczosci pochodzi nie wielг,
ale bardzo cennych utwor6w ukrainskich: bajki, satyry, trawestacje
і przeklady Horacego, Goethego, Mickiewicza, wreszcie prze~lady niekt6rych psalm6w, niezr6wnane pod wzgl~dem j~zyka
і oddania mysli.
Najpopularniejsz'i byla jego satyra "Pan і sobaka"~ Czterowiersz Krasickiego rozwin'il Artemowskyj do rozmiarбw satyrycznego poemaciku, w ktбrym w spos6b skoriczenie artystyczny
przedstawil tragedjcc nietylko wiernego psa, ale tez і jego towarzysza niedoli, parobka Jawtucha.
Gtupi, kto glupim panom idzie sluiyc,
Glupszy, kto chce uznanie ich zasluiyc.

Aluzja do stosunk6w politycznych az nadto jasna. То tez
Konyskyj m6wi, ze w satyrze Artemowskiego nie pies Rjabko,
lecz caly ujarzmiony lud stoi przed nami. Nic wi~c dziwnego,
ze Polewoj na "Pana і sobakcc" reagowal zjadliwym epigramem.

Romantyzm.
Z Artemowskim, rektorem charkowskiego uniwersytetu,
przechodzimy do drugiego ogniska ukrainskiej odrodzonej literatury, do Charkowa. (Pierwszem ЬуІа Poltawa, ojczyste miasto
Kotlarewskiego). Charkбw, od roku 1805 miasto uniwersyteckie 1),
od 1816 mial ukrainsk~ gazet~ (Украинскій Вtстник-ь), rozporzC\dzal wi~kSZC\ liczbC\ pracownikбw umystowych і ЬуІ scislej
zwiC\zany z europejskim ruchem umyslowym, niz Poltawa.
ВуІ to jeden z tych okresбw dziejowych, kiedy zdaje si~
ze wali si~ swiat stary, а powstaje nowy. WаШ si~ feudalizm
і utopijny kosmopolityzm, а z ruin wylanialy sic; czerwone zgloski
deklaracji praw czlowieka - cztowieka przez wielkie "С".
Okres taki nie bywa tworem jakiegos jednego momentu
і jedn~j wybitnej osobistosci. WichrowatC\ bywa jego linja rozwojowa, а w jej kresteniu biorC\ udzial саІе szeregi ludzi najroz-.
maiciej myslC\cych. Dosc nazwac kilka : Wolter і Rousseau, Marat і Robespier, Napoleon і Aleksander І., Goethe і Fichte. Ale
przeciez z krwawej powodzi wi~lkiej rewolucji і niemniej krwawej epopeji napoleonskiej wylaniala sic; jak arka zbawienia mysl
о prawach ilarodбw, nietylko jako organizmбw panstwowych, ale
jeszcze bardziej moze jako kollektywбw narodowo-kulturalnych..
W ahadlo dziejowe ро licznych і bardzo gwaltownych odchyleniach wracalo do puпktu, z ktбrege wyszlo, do tego czlowieka
przez wielkie "С".
1

) Uniwersytet zaloiony staraniem ukrainskiego patrjoty Wasyla Karazina. Fundusze dali ukrainscy panowie. Grunt poniek~d pr-zygotow~SJЮW;-:
roda. Dzis Chark6w jest stolic~ t. zw. radjanskiej Ukrainy.
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Romantyzm roztaczal nad t~ ide~ swoj~ siedmiobarwn~
W tej glorji ЬуІа tez mysl о odrodzeniu Slowian, zal~zki pбzniejszej ideji federacji slowianskiej, ~а ktбr~ dziesi~cio
letniem wygnaniem zaplaci najwi~kszy poeta ukrainski Szewczenko. Rosja ЬуІа podбwczas jedynem niepodleglem panstwem
slowianskiem - і dla niepodleglosci Slowian groznem. Wszelka
federacja musiala tedy odbyc si~ na jej wi~kszy lub mniejszy
koszt, gdyz osnow~ tej federacji moglo Ьус jedynie haslo:
11 rбwni
z rбwnymi і wolni z wolnymi". Powstawalo zatem zaczarowane kolo ideologji slowianskiej, temat godny osobnej
gruntownej pracy. Nie wszyscy ukrainscy pisarze tego okresu
zdaj~ sobie nalezycie spraw~ z pytania, ktбre im zycie przed
oczy kladlo, ale prawie wszyscy do jego roEwi~zania w przyszlosci d~z~, przez zblizenie si~ do ludu і przez poznanie jego
psychofizycznych wlasciwosci, j~zyka, zwyczajбw, piesni і kazek.
Nie jest .to ruch odosobniony. Poczчtek w tym kierunku
zrobila Anglja. W tym czasie wydaje staroangielskie ballady, а Macpherson zbiбr piesni, jako utwory szkockiego barda Ossjana.
W Niemczech pracujч na tem polu Bodmer, Brajtinger, Herder,
bracia Grimmowie, interesuje si~ niem, jak wszystk~em zreszt~,
Goethe; w Rosji Czulkow, w Serbji Wuk Karadzic, w Czechach Czelakowski, w Polsce Brodzinski і Dol~ga Chodakowski.
Za nimi zja wiajч si~ coraz nowe zast~py etnografбw-poetбw,
patrjotбw, marz~cych о wyzwoleniu swoich narodбw, о ich sl~
wie і о braterstwie ludбw. Zapominajq, со te ludy dzielilo, szukajч, со je Ічсzус moze. Widzi si~ to szczegбlnie w Polsce і na
Ukrainie. Slowa Brodziiiskiego:
glorj~.

Na jakiej ziemi, z jakim ludem 7yjesz razem,
Takiego twoje pienia niech bc;d~ obrazem, -

znajdujч posluch u Chodak6wskiego, Zaleskiego, Olizarowskiego,
Groty, Goszczyiiskiego, Grabowskiego і wielu innych. Powstaje
ta unja literacka, о ktбrej pisal prof. J. Tretiak. ВуІа ona przygotowan~ przez pierwszego 11 chlopomana" Bratkowskiego і przez
"szlachetnego marzyciela'' ks. М. Jablonowskiego, przez liczne
spiewniki ukraiiisko-polskie XVII і XVIII stulecia, przez spiewakбw dworskich, w~drownych mnichбw і klerykбw, о ktбrych
juz ·wspominalem, przez t~ wcale liczn~ cyganerj~, spiewajчcч
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piosenki kozackie і romanse rzekomo ludowe. Graj'\ na lutni
wielostrunnej і jedn'\ miar(\ mierzyc ich niepodobna. Wielka
rбznica jest bowiem mi€(dzy natchnioneani piesniami szlachetnego
idealisty Zaleskiego, ktбry о Ukrain€( blagal Boga w niebie,
а mi~dzy piosenkami Padury, ktбry mial cele wyl(\cznie niemal
-agitacyjne, mi€(dzy "Marj(\", а "Zamkiem Kaniowskim". Ale 1'\czy
wszystkie te utwory przeciez jakies wspбlne ukrainofilstwo, ktбre doprowadza do tego, ze Zaleski z Gogolem koresponduj'\ ро ukrainsku.
W tym procesie nieposledni(\ rol~ odgrywa Charkбw, jedyne po.dбwczas uniwersyteckie miasto na Ukrainie. Obok pro·
fesorбw Rosjan і Ukraincбw, zajmuj'\ tutaj katedry takze profesorowie Polacy; rektor uniwersytetu Artemowskyj jest znawc'\
j€(zyka і literatury polskiej, jego przerбbka ballady Mickiewicza
"Pani Twardowska.•• pojawia si~ prawie rбwnoczesnie w Charkowie і w "Bibljotece Warszawskiej". Nowosci literackie z Polski
і z zachodniej Europy przychodz~ tutaj wczesniej і w obfitszej
ilosci, niz gdzieindziej. Ма jeszcze Charkбw і to za sob(\, ze nie
czuje prawie. wi€(zбw cenzury. Wedlug ustawy bowiem z roku
1803 cenzur€( wszystkich ksi(\zek w danej gubernji ma wykonywac jedynie dotyCZ(\Cy uniwersytet, а poniewaz uniwersytet charkowski mial swiatle grono profesorskie, wi~c і cenzura ta ЬуІа
wcale liberaln(\, czem tez tlumaczyc nalezy rozwбj tamtejszej
prasy. Sprawami Ukrainy, zwlaszcza jej historj'\ і literatur(\, zajmuje si€( "Ukrainskij Wiestnik'• і "Ukrainskij Zurnal", ukazuj'\
si~ tez liczne zbiory (Snip, Molodyk, Ukrainskij Almanach),
ktбre zast~powaly czasopisma literacko-naukowe. W Charkowie
rozpoczyna swoj'\ naukow~ prac~ lsmail Sreznewskyj, W}·dawca
"Zaporozskich Starozytnosci" (За.порожская Старина) і "Pomnikбw staroslowianskiego jusowego pisma". On і jego koledzy:
Borowykowskyj, Korsun, Metlynskyj, Kostomarow pod wplywem
profesora Danilowicza UCZ(\ si€( j€(zyka polskiego, zaznajamiajц
·z utworami Brodziiiskiego, Mickiewicza, Zaleskiego, Goszczyiiskiego, Malczewskiego, studjuj'\ Naruszewicza, · Czackiego,
Maciejowskiego, Wбjcickiego і innych uczonych polskich.
W Charkowie studjuje pбzniejszy znakoniity historyk, powiesciopisarz і poeta, Mikolaj Kostomarow; do charkowskiej grupy naleieli ksi"i€( Certielew, wydawca piesni ukrainskich і Pawlowskij,
autor pierwszej gramatyki "malqrossijskawo narieczia", а takze
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nalezy tutaj pierwszy poeta-romantyk Lew Borowykowskyj 1) oraz
spiewak mogil і stepu, Metlynskyj.
Jednak najwi~ksz~ chlub~ literackiego Charkowa ЬуІ Hryhorij (GrzeR'orz) Kwitka, Osnowianenko (pseudonim od rodzinnego maj~tku Osnowa pod Charkowem).
Urodzony w 1778 r., potomek starszyzny kozackiej, byl wychowat)y w atmosferze panskiej. Podobnie, jak Mickiewicz, dzieckiem malem
Ь«;dцс, ci«;iko chorowal na oczy і oslepl. Odzyskal wzrok w cerkwi Ozerjanski€;go klasztoru.. Fakt ten wywarl na. nim ogromne wraieoie. Ojciec
ledwo wstrzymal go od wst<\pienia do klasztoru. W 15-tym roku іу~іа
zapisano go do wojska. Nie sluiyl, tylko zjawial si«; na urocLystosciach
і ucztach W jego domu rodzicielskim bywal Skoworo~a, со tei ··nie
pozostalo bez wplywu na ksztaltowanie sic; swiatopogl~gu Kwitki. w·2з-cim
roku іусіа wstl\pil przeciei do klasztoru. АІе ро z.~- latach pobytu wraca
do swieckiego іусіа. Przez jakis czas prowadzi teatr w Charkowie,
redaguje "Ukrainskyj Wistyk", zaklada і opiekuje si«; instytutem dla
panien z rodzin szlacheckich, ieni si€;, wybieraj~ go marszalkiem szlachty,
jest prezydentem karnego Sf\du і radc<\ dworu - umiera 1849 roku.

Jakie zycie, taka twбrczosc, pelna rozmaitych elementбw,
od wybuchбw szerokiego. kozacko-paiiskiego humoru, do sentymentalizmu і medytacyj na temat marnosci swiata tego, od
demokratyzmu do ide~lizacji poddaiistwa, od romantyzmu do
realizmu w powiesciach. Napisal 17 powiesci, dramat "Szczera
milosc" і komedjte "Swaty na Honczarбwce". Pisal tez ро roryjsku і mieszanin(\ j~zykбw rosyjskiego і ukrainskiego. Z ostatniej grupy najbardziej znana powiesc "Pan Chalawskij" (z :Zycia
ukrainskiego ziemianstwa w XVIII st. ~ burleskowo traktowana) і dwie · komedje "Szelmenko denszczyk" (forysic) і "Szelmenko wolostnyj pysur" (pisarz wlosciowy), zdaje site pod wplywem Go!doniego. Niedrukowaria komedja "Sumatocha w malom
Gorodkie" (Awantura w miasteczku - go~c ze· stolicy), dala
temat Gogolowi do jego niesmiertelnego "Rewizora ". Z ukrainskich powiesci najwi~kszym rozglosem cieszyla. si~ "Ма r u s і а •
11

Biedny najmita, Wasyl, zakochзl sic; w Marusi, corce bogatego
wiesniaka Nauma. Ojciec nie chce zgodzic sic; оа taki mezaljaos, tem
bardziej, іе Wasyl musi isc do wojska. АІе kochanek nie daje za wygran~, idzie w swiat і zarabia pienil\dze, аіеЬу wykupic sic; z wojska.
Kiedy jednak pelen najlepszych .mysli wraca, zasta je ukochanl\ - nieiywц.
W stc;puje do klasztoru.
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Powiesc traktowana szeroko, epicznie. Autor chce Ьус
"wiernym і dokladnym" w przedstawieniu l1Jdzi, w kresleniu ich
zwyczaj6w і obyczaj6w, nawet w malowaniu obrazбw przyrody.
АІе realizm ten miesza site z panujцcym pod6wczas romantycznym
sentymentalizmem. Thomson, Rousseau, Bernardin de St. Pierre,
Richardson, Fielding, Stern, sentymentalni Niemcy, а wreszcie
"Biedna Liza" і "Natala, bojarska c6rka'' Karamzina, - kto nie
wzruszal sit(, nie wzdychat, nie plakal, nad tц lekt~rц? Francuscy
emigranci, kt6rzy przed wielkц rewolucjц uciekali do Rosji (jak
pбiniej Rosjanie ро ostatniej wielkiej wojnie uciekali do Francji),
francuscy guwernerzy і rozbitki wielkiej armji Napoleona rozszerzali
znajomosc sentymentalnej literatury francuskiej, а smutny los
Nowikowa і okropny Radziszczewa nie oslabial, ale raczej wzmacnial ten nastr6j uczuciowy, tak samo jak wzmocnily go rozczarowania spowodowane metamorfozц Katarzyny (z oswieconej
monarchini w despotkte - wstecznic~) or·az zaw6d spowodowany
klteskц Napoleona. W szystko to wyciskalo lzy і westchnienia,
nastrajalo do marzen, roztkliwiato ludz:i - ludzi przez wielkie
"L". О і1е ktos nie zanurzyl site w otchlanie swiata cud6w
rozenkrajcerowskich, nie uwierzyl w Cagliostra, w Saint-Germena,
w Mesmera lub Lavatera, nie wstчpil do lozy masonskiej lub
nie wywolywal duch6w ten przynajmniej wierzyl w moc
serca і uczucia, w pot«cg«c milosci, w zbawiennц kцpiel przyrody,
czystej, niezepsutej, boskiej oraz w lud prosty, z tц przyrod(\
tak blisko jeszcze zwiцzany. Stцd idealizacja Marusi і Wasyla,
stчd patrjarchalny, niemal ewangeliczny ton starego Nauma,
chociaz 6wczesne Marusie і Wasyle, zyjчc w jarzmie poddanstwa, nawet czasu na sentymentalnosc miec nie mogli, а Naum
bцdz-co Ьцdі okazal site chlopem-arystokratц і utylitarystч w dodatku. Со ЬуІо wielkц zaletч "Marusi", to szczerosc jej autora.
Kwitka ЬуІ idealistц z przyrody, uczuciowcem, jego sentymentalizm nie ЬуІ sztuczny. robiony, ЬуІ on w6wczas sentymentalnie
nastrojonym, jak w innych utworach potrafil Ьус wesolym, az
do naiwnosci. ,, То nie Marusia - powiada Kulisz - staje przed
naszemi oczyma, to mlodosc nasza, to te dni swi«cte і niezapomniane, kiedy і w naszem sercu ЬуІо pi~knie, czysto і swi~tec~
nie". Zmienily site kierunki literackie, ale ta swiцtecznosc, ta
dziewiczosc Marusi pozostala jej drogocennц wlasciwosci(\.

204
Niepodobnёt

jest do Marusi ani "Chwat-dziewczyna" (Kozyrdiwka), ani ,, Serdecza Oksana". Pierwsza to bohaterska dziewczyna wiejska w niezmordowanej walce ze sprzedaznem czynownictwem rosyjskiem, druga. to sobowtor "Katarzyny" Szewczenki, ale, wedlug zdania Franki, pod wzglc;dem ideowym wyzsza od niej: uwiedziona przez moskiewskiego oficera nie odbiera sobie zycia, lecz przezwycic;za wszelkie trudnosci, stacza
walkc; z uprzedzeniami gminu і ratuje sic; z upadku. Obydwie
silne.- aktywne postacie kobiece, w ktorych malowaniu Kwitka
okazal sic; prawdziwym mistrzem. І "Chwat dziewczyna" і "Serdeczna Oksana" rnniej majё\ sentymentalizmu, а wi~cej dramatyczncgo napi~cia, akcja toczy sic; razniej, obrazy zmieniajё\ si~
szybciej, realizm walczy skutecznie z idealizacjct.
W powiesci "Perekotypole", osnutej na podobnym motywie, jak ballada Schillera "Die Kraniche des lbikus", wprowadzil Kwitka psychologizm w powiesc ukrainskct і opisy przyrody traktowal nie jako tlo lub dekoracje, lecz jako wspolrz~dne
czynniki swego ponurego dramatu. jest to powiesc nie dluga,
ale silna, realistycznie traktowana, chociaz nie pozbawiona pewnej
moralizujё\cej intencji, jak wogole Kwitka ЬуІ moralizatorem (klasztor і wplyw Skoworody).
Natomiast w powiesci "Boze dzieci", wedlug slaw Ohonowskiego, "widzimy nie ludzi, lecz niby aniolow... bohaterowie
powiesci podobni S'\ do zjawisk eterycznych, dla ktorych chyba
miejsca w realnej rzeczywistosci Ьус nie moze".
Istotnie, czytaj'\c "Boze dzieci", przypominamy sobie Tomasza Morusa, Rable, Swifta, "Argenidy", "Telemaki", "Klewelandy", саІ'\ t~ tak ch~tnie w XVIII stuleciu czytan'\ fantastyczno socjaln" beletrystykc;, opis1:1j'\c'\ kraje, ktorych w atlasie
niema і ustroje, jakich nie ЬуІо і zdaje sic; nie bc;dzie.
W osnowach tych utworow krylo sic; niezadowolenie ze stosun·
kow wspolczesnych і szukanie innych ustrojow. Trudno powiedziec, czy tak'\ ukryt&t mysl mial Kwitka, gdyz z jednej strony
niejednokrotnie wykazuje on bardzo bystry dar obserwacyjny,
а w korespondencji potrafi niejedno krytykowac, z drugiej zas
strony jest idealist&t і konserwatyst'\ zarazem. Wogole robi
wrazenie czlowieka, kt6ry szczerze kochal sw6j nar6d і w mysl
zasad chrzescijanskich wierzyl w r6wnosc ludzi, ale nie S&tdzil,
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azeby reforma spoleczna ЬуІа niezbc;dnie potrzebna і azeby sic;
· poddanym zle dziac moglo. MozHwe, ze sam ЬуІ dobrym panem
dla swoich "krepakбw", to tez s'\dzil, ze odrodzenie moralne
wystarczy, аЬу si~ stosunki spoleczne ulozyly pomyslnie.
W kazdym razie niespozyt'\ -jego zaslug'\ jest to, ze wiesniaka do literatury wprowadzil і ze pozwoШ mu swoim chlopskim jc;zykiem mбwic о sobie. О lat dziesi~c wyprzedzil "Francuskie Georgiki" George-Sanda, о lat kilka "Dorfgeschichten"
Auerbacha, а о kilkanascie "Derewni~" Grigorowicza і "Zapiski
mysliwego" Turgieniewa. Ukrainskiej literaturze dal pierwsze
powiesci, pisane znakomit'\ proz'\, rozmaitej tresci, о rбznych
nastrojach, nieco sentymentalne, to znбw wesole, czasem ironicznie usmiechni~te, czasem troch~ komicznie zezuj'\ce- ale zawsze
szlachetne w mysli przewodniej і bezpretensjonalne w wykonaniu.
Jak Kotlarewskyj poezji, tak on jest ojcem ukrainskiej prozy.
W Charkowie koncLyl uniwersyteckie studja L е w В о r о. w у k о w s k у j, autor przeszlo 200 bajek, 12 ballad і licznych
przekladбw, mic;dzy niemi "Sonetбw krymskich" Mickiewicza.
Zebral tez przeszlo 1.000 przyslбw ludowych. Z ballad, niestety,
wydrukowano tylko. jedn'\, р. t. "Marusia'' і ta zapewnila
Borowykowskiemu trwale miejsce w literaturze. Jest to bowiem
pierwszy utwбr ukrainski, nawskrбs romantyczny.
Motyw ten sam, со w "Lenorze" Burgera, w "Ludmilc:" і "Switlanie'' Zukowskiego, w "Nerynie" Zana і w "Ucieczce" Mickiewicza.
А wi~c motyw w~drowny, znajdujl\cy si~ tei і w ukrainskim folklorze.
Borowykowskyj піе nasladowal swoich poprzednikow, dat balladc; ukrainskl\ w stylu poezji romantyczneJ.
Wi~kszym

poetyckim talentem odnaczal si~ А m Ь r о z у
n s k у j , docent charkowskiego, а pбzniej profesor uniwersytetu kijowskiego, autor "D u m е k і рі е s n і", ktбre wydal
w roku 1839 w Charkowie 1). juz jego dysertacje "0 istotnem
znaczeniu poezji" і "Pogl'\d na historyczny rozwбj teorji prozy
і poezji", wskazuj'\. ze literatury europejskie znal gruntownie.
Szczegбlnie blisk'\ ЬуІа mu polska poezja romantyczna, pelna
t. zw. "poetycznej Ukrainy". Mimo jednak duchowego powinoМ еt Іу

1)

і

na

W roku 1858 poszedl na emeryturc;. Zyl nad jeziorem genewskim
popadl w melancholjc; і umarl w roku 1870.

К rymie,
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wactwa z polskimi romantykami, ma Metlynskyj swбj wlasny
ponury koloryt, inny niz u Goszczynskiego oraz swбj grozny nastrбj,
odmienny niz w "Marji". Stworzyl tez j~zyk romantyczny, ktб
rego nie znali jego poprzednicy і formc;c bardziej odpowiadajё4Cё4
jego tematom. Zbliza sic;c опа znowu do formy "Slбw" і "Dum".
Charakterystycznё\ dla Metlynskiego jest "Kozacza smierc".
Na pobojowisku ojciec і syo, porl4bani
smiertn" rozmowc;.

і

posiekani, prowadz" przed-

Syn: ,.Ojczel ро frzbiecie ciarki ті laiq,
Serce zlodowacialo".
Ojciec: ,.Trupem kryj si~. umgj si~ krшiq wraiq,
lch tei ginie niemalo".

Niemniej tragicznё\ jest "Smierc bandurzysty".
,.jui grzmiec nie b~dq, jui plonqc nie bfdq, jak blgskawice
w chmurach piesni w norodzie, Ьо kona nasze slowo /" - narzeka starzec-bandurzysta. - Zrywa sic; burza, znika starzec z bandur", а piesn
przeciez lata ро swiecie.

Caly zapatrzony w przeszlosc, zasluchany w glos mogil,
w szum stepu, w chrzc;cst trupiesz~cych kosci - zycia dokola
siebie niby nie widzial і nie dotykal sic;c ran jego. jezeli zas to
uczynil - lekarstwa па te rany znaleic nie umial і nawet nie

szukal. Reagujё\c na zjawiska dnia, popadal w konflikt ze sоЬё4
ze swoimi wlasnemi utworami lub wyglaszal niejasne zdania,
jak n. р "0 carstwie bialego cara":
і

}est tam niemalo miejsca dla silg,
Ale jest miejsce і dla mogilg.

Poezja ukrainska zawdzi«ccza Metlynskiemu nowe srodki
ekspresji, z. kozackiej bandury dobyl on nowe, romantyczne
akordy. Nazywajё\ go poprzednikiem Szewczenki.
Silnym mc;cskim wyrazt:m przypomina czasem Metlynskiego
jego towarzysz z uniwersytetu, pбiniejszy znakomity historyk
RosjiiUkrainy, Mikolaj Kostomarow (1817-1885),ktбry
napisal ро ukrainsku dwa dramaty: "Ре r е j а s l а w s k а nо с"
і "S.awa Czalyj", kilka dramatycznych fragmentбw і niewiele
utworбw lirycznych.
W utworach tych widac juz przyszlego historyka, ktбry
prбbuje rozwiё4zywac pytania socjologiczne, zastanawia site nad
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kolizj" osobistego szcz~sc1a і obowi(\zk6w publicznych, stwarza
kontrasty charakter6w і nie obawia si~ zagadnien filozoficznych.
Niejednokrotnie (w "Mytusie" w odzie "Do Hellady") zdobywa
si~ na istotnie silny wyraz, na szczery patos poetycki ; ale Kostomarow-historyk ЬуІ zbyt silnym wsp6lzawodnikiem Kostomarowa-poety ; pierwszy pokonal drugiego w zyciu і w historji
literatury.
Zblizony .do charkowskiej grupy і do Gogola, Euhenij
Hrebinka, wydaje w r. 1834 w Petersburgu "Prykazky",
t. j. bajki wierszem, najlepsze w literaturze ukrainskiej. OdznaczajC\ sit( one charakterem narodowym, humorem і liberaln(\ tendencjC\.
Autor wyst~puje w nich przeciw niesprawiedliwym SC\dom,
lapownictwu, delatorstwu, przeciw oszczercom, pasozytom, zdrajcom, а czyni to z takiem poczuciem taktu і artystycznego umiaru,
ze tendencja ppezji nie psuje. Przetlumaczyl pi~knie "Ро l t а w fC"
Puszkina і napisal ро rosyjsku historyczn'\ powiesc z zycia ukrainskiego: "Czajkowskyj". Utnarl w Petersburgu w roku 1848,
maj(\c lat 36.
Pozostawil ро sobie раmІ((С nietylko bardzo zdolnego, ale
tez і nadzwyczaj dobrego, uczynnego czlowieka. W rocznicf(
"Prykazek" Hrebinki, w r. 1835. ukazaly si~ В'о d і а ns k і е g о
"N а s z е u k r а і n s k і е k а z k і", tez wierszem, ale bez wi~kszej
literackiej wartosci. Bodianskyj, profesor moskiewskiego uniwer·
sytu, zdobyl sobie slawf( jako filolog і wydawca 100 tom6w
"С z t і е n i.j" (czytan), kt6re zawietajC\ mn6stwo historycznych,
.
literackich і etnograficznych materjat6w.
W kilka lat p6.iniej wystf(puje jako liryk W і k t о r Z а Ь і l а.
Jego erotyki, z podkladem osobistym, swiadcz" о talencie szczerym, ale nie glf(boki~r.. То samo mozna powiedziec о marzycielsko ·nastrojonym Р е t r е n с е. Niektбre ich wiersze ("N е
s z с z е Ь ес z у s о l о w е j k u", "D у w 1u s і а n а n е Ь о") SC\
spiewane do dzisiaj, podobnie jak romans с z u z.Ь у n s k і е g о
"Skazy meni prawdu".
О Czuzbyftskim chyba tyle dodac nalezy, iz mial nadzwyczajny dar wierszowania і nalezal do znajomych Szewczenki.
Debjuty. poetek, Ру s а r е w s k і е j і Р s і о lб w n е j, nie odpowiedzialy oczekiwaniom. Pierwsza wystctpila z pi~knemi echami
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Petrarki, druga ze "Swi«(conct wodct", ktбrct pochwalil Szewczenko.
Na powierzchni wzbierajctcej strugi poetyckiej nie utrzymaly si«(.
Mi«(dzy 1830 а 1840 zacz'\1 tez pisac wychowanek charkowskiego uniwersytetu, Jakiw (Jakбb) S z с z о h о І і w, ale zamilkl і dopiero ро roku 1860 odezwal si«( znowu 1). Z arystokratycznej rodziny, ze srodowiska bardzo kulturalnego, z natury
wrazliwy і czuly, 1'\czy w swoich lirykach motywy ludowe z wysok'\ kulturct literack'\· Tematy bierze z zycia .ludu, z dziejбw
lub z przezyc wlasnej duszy, przybitei ci«(zkiemi familijnemi katastrofami. Те ostatnie S(\ najpi~kniejsze, pelne dostojnej powagi,
elegijnego smutku і romantycznej sa zadumy. ("Subota sw.
Dymitra", "l:.ab~cli" 2).
Powodem ЬуІа szorstka recenzja W. Bielinskiego.
Poezje Szczoholiwa ukaza•y si~ w 2-ch zbiorkach: "Worskla" (1883)
і "Siohozanszczyna" (1898). Wyb6r w Berlinie w r. 1924 (naklad ,.Ukrainskiego
Slowa").
1

2

)

)

-·Ф·--

•

Odrodzenie ukraiiiskiej literatury w zaborze austrjackim.
Odrodzenie ukrainskiego narodu pod zaborem austrjackim
(tutaj ten nar6d nazywat si~ "ruskim") mialo inny charakter,
jak inny ЬуІ Wieden w por6wr1aniu z Petersburgiem. Tam: "adin
narod", tutaj ЬуІо haslem: "divide et impera". Bywaly chwile,
kiedy rzчd wiedenski okazywal n'awet pewn'\ trosk~ о "Tyrolczyk6w wschodu", to znowu cynicznie m6wil do nich: "adieu,
meine Herren І" Zrozumiano wreszcie, iz polegac mozna tylko
па wlasnej pracy. Zacz~to oswiecac lud і podnosic go z ubostwa
і zacofania przy pomocy organizacyj, prasy, wiec6w, wyklad6w.
Zacz~to od walki z pijanstwem, potem starano si~ wyci~n'\c
wiesniaka z sieci lichwiarskich і program ten rozszerz;ano w miar~
jak rozszerzalv si~ zdobycze konstytucyjne.
Na lanach і stepach ukrainskich bujny wiatr wci~z jeszcze
spiewal jakies stare piesni przeszlosci, mogily j~czaly glosami
przodkow- nad Dniestrem zycie mialo bardziej prozaicznefor~
Т am ро kolumnowych salach magnackich blчdzily jeszcze w ІПl~_:
si~cznej poswiacie krwawe widma przodk6w-hetman6w- ~'!_~m!
Romana і Danily zostal jeno "chlop і рор'•. Wprawd.iie ·ц11·
"рор" ЬуІ w znacznej mierze tez pochodzenia szlacЬeckiego·,'
niejeden nawet z ksiчz~cych wywodzil sicc rod6w, ale stall():Wi!i_i&Q
jego spoleczne ЬуІо marne, а stosunki materjalne ро najwi([~
cz~sci. oplakane. Nad Dnieprem ukrainscy роесі і litera-ei-~~
byli marszalkowie szlachty, rektorowie uniwersytetбwiи=~
rowie wysokich uczelni; pod berlem habsburskim tworz.yi.iit~
dopiero ьiedna warstwa srednia. Jezeli dodamy __do_ f.ego;,:ze
tutaj :іуІа zaledwie jakas 6sma cz~sc narodu, і и·~:LWfiм~
rozmaiLemi w~zlami zwiчzany z Wiedniem, а Poltawa'i~Q!ij_~
і Kij6w z Petersburgiem - to zrozumiemy r6znic-ew ~1\_іі€~~~
literatury ро jednym і ро drugim brzegu Zbrucza. -----=с":'-~:=-с..:=====
·.с•с.~::-1*":С:'с'.о
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W roku 1774 powstaje we wiedniu Barbareum, duchowne
seminarjum dla kleryk6w grecko-katolickich, а w roku 1783 duchowne seminarjum we Lwowie oraz w roku 1787 · Studium
Ruthenum przy uniwersytecie tamze. Ale spoleczenstwo nie ЬуІо
dostatecznie przygotowane do korzystania z tych uczelni.
D.)piero w r. 1816 przemyski kanonik, lwan Mohylnyckyj,
zaklada w Przemyslu towarzystwo wydawnictwa ksi(\zek ruskich,
а w swojej gramatyce oswiadcza siC( za odrC(bnosciC\ jC(zyka ruskiego od rosyjskiego і polskiego. W r. 1818 ten jC(zyk uzyskuje
wstC(p do szkoly, b~dz to jako jC(zyk wykladowy, b(\dz jako jeden
z przedmiot6w obowi(\zkowych. Ale znaczny odlam nielicznej
jeszcze "ruskiej" inteligencji zajmuje stanowisko jednosci ruskiego
narodu z rosyjskim, stwarzaj(\c t. zw. kwestjC( moskalofilsk(\, kt6ra
byla jedn(\ z najwiC(kszych przeszk6d w procesie odrodzenia
ukrainskiego narodu pod zaborem austrjackim.
Оо walki z tym niebezpiecznym, domowym wrogiem wystC(puje grupa mlodziezy pod wodz'\ Markjana Szaszkiewycza,
J. Holowackiego і І. Wahylewycza (Wagilewicz), (t. zw. Tr6jca
ruska). Redagui'\ oni і ро rozmaitych przeszkodach wydaj(\ az
w Budapeszcie w r. 1837 zbiorow(\ ksi(\zkC( "Rusalka Dnistrowaja",
pierwSZ(\ ро tej stronie Zbrucza publikacjC( w ludowym jC(zyku
ukrainskim і pismem zreformowanem w kierunku fonetycznym.
Markjan Szaszkiewycz, urodzooy w roku 1811 w Pidlysiu, do
gimoazjum chodzil w Zloczowie і w Brzezailach, teologjc; studjowal we
Lwowie. W Ossolineum poznal dziela Dobrowskiego, Szafarzyka, Kollara,
Karadzicza, zaznajomil sic; b 1iiej z literatur~ niemieck~ і polsk~. korzystal·
tei z ksic;gozbiorow Tadeusza Wasilewskiego, Waclawa Zaleskiego і Prawoslawa Koubeka (Czech~:~), а przeczytawszy utwory ukrainskich, naddnieprzanskich autorow, zapalal chc;ci~. аіеЬу talent swoj і wszystk~e _
silv poswi~cic idei dzwignic;c!a swego narodu z kulturalnego upadku.
Nie zrozumiany p'rzez swoich, przesladowany przez wladze, umart
w 3:::! roku :іусіа. W setn~ rocz.,icc; zgonu zwloki jego przewieziono do
Lwowa і zloiono na cmentarzu l:.ycz:~kowskim pod bronzowym pomoilciem~
Poeta z Bozej laski. romantyk і slowianofil, filolog і etnograf.
marzyciel і esteta ЬуІ tym pierwiosnkiem poezji naddniestrzanskiej, ktory
za wczesnie ukazal sic: z pod sniegu. •. .Swisnc;la burza, pocisnцt mroz,glowc; sklonil, listki zronit, pozostal zal" 1 ). То ostatnie slowo wymapc
poprawki. Pozostal czyo czlowieka, ktory za idec; zdolny ЬуІ іусіе pn:y"""
niesc w ofierze.
- ----1
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Slowa jego piesni.
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Krбtkie і cit;zkie zycie nie pozwoШo Szaszkiewyczowi rozwinC\c swego pit;knego talentu. Pozostawil wi(\zankt; lirykбw bezpretensjonalnych, urywek poematu "R е n е g а t Ь і s u r m а n s k і"
(В а n d u r у s t), epistult; "D о ро Ь r а t у m а", przeklad "К r 6lodworskiego rt;kopisu", "Siow,a о pulku lgora" 1),
"Zamku Kaniowskiego" і "Ew~ngelji sw. Jana",
gltebokie і silne "Р s а 1m у R u s t а nа", poetyczne opowiadanie
"0 І е nа" oraz kilka prac naukowo-publicystycznych.
Jak Kotlarewskyj nad Dnieprem, tak on nad Dniestrem
z jt;zyka ludowego tworzyl jt;zyk literacki, wyrabial metrykt;,
bral tematy z zycia ludu, poruszal kwestje aktualne, pierwszy
wygfaszal kazania W jt;zyku swieckim, maj(\C OSWЇatt; W pierwszym
rztedzie na celu. t.C\czyl ruch odrodzeniowy ukrainski z odrodzeniem Slowian і z postt;pem zachodnio-europejskim.
Towarzysze nie dochowali mu wiary. Holowackyj, profesor
uniwersytetu lwowskiego, autor bardzo cennych prac naukowych,
ро ogloszeniu sensacyinej broszury "Zur galizischen Sc~1rift
und Sprachfrage" coraz bardziej wiklal sit; w sieci Pogodina
і w roku 1867 wycmigrowal do Rosji, gdzie zostal prezesem
wilenskiej Archeograficznej Komisji. Wahylewycz ("uczony" w powiesci Zacharjasiewicza) 2) zmarnial, Мі k о І aj U s tj а n ow ус z 8),
poeta і autor dwбch powiesci "Z е m s t а g б r а І а" і "W і е І k і
С z w а r t е k", chwial sit; mit;dzy ideologj(\ Szaszkiewycza а tendencjC\ "jednego narodu".
А n t і n Мо h у І nу с k у j, rбwiesnik Szaszkiewycza і Ustjanowicza, proboszcz gr.-kat. і posel do parlamentu wiedenskiego
(}861), zdobyl sobie slawt; bardzo dobrego mowcy і napisal

1
) Tego przekladu dotychczas nie odnaleziono. Literatura о Szaszkiewyczu
spora. О genezie jego utworow pisal prof. Studynskyj, ktory wiele prac ро·
sv.i~cil еросе ukrainskiego odrodzenia w Galicji.
2 ) ВуІ urz~dnikiem w Ossolineum і wspolpracownikiem nowego wydaoia
slownika Lindego, pisal tei ро polsku і ро czesku.
8 ) Ojciec poety, malarza і w swoim czasie znaoego deklamatora Kornela,
autora historycznych dramatow w stylu szekspirowskim, proboszcz w Slawsku,
br .І udzial w ruchu politycznym і redagowal "Hafyczoruskij Wistnyk" (gazeta
urz.~~owa) Poeta sredniej miary, ale powiesci jego, nieco pod wplywem Waltera
Scotta pisane, na tle Karpat і іусіа Bojkow, pelne romantycznego polotu, ЬуІу
ch~tnie czytane. Ustjanowycz urodzil sic; w r. 1811, umarl w r. 1885

dwa poematy: "Skit Maniawski" (opisowy) і "Rusin woj а k" (historyczny z czasбw Napoleona).
Dzialalnosc polityczna odcii\gn~la go od pracy literackiej,
а szkoda, Ьо ЬуІ to czlowiek bardzo zdolny, wyksztalcony і epik
znacznej miary. Chociaj mowca, j«(zyka literackiego nie opanowal
w tej mierze со Staszkiewycz, а nadto braklo mu tego skupienia,
bez ktбrego twбrczosc literacka obejsc si«c nie moze.
ldea Szaszkiewycza ро jego smierci martwieje. Wrogie stanowisko kapituly lwowskiej, ucisk cenzury, nagonka policyjna,
mrOZi\ "Pierwiosnek" Markjana 1).
Dopiero rok 1848, · t. zn. "wiosna narodбw", pobudza "Rusinбw galicyjskich" do zywszej akcji. Zawii\zuje si«c polityczne
towarzystwo "Giбwna ruska Rada", ktбrej organ "Zorja halycka"
zaczi\1 wychodzic dnia 15 maja 1848 · roku, w miesii\c pбzniej
powstaje towarzystwo oswiatowe "Hafycko ruska Matycia'' (Macierz), w jesieni tegoz roku odbywa si«c pierwszy oswiatowonaukowy zjazd, ks. Lew Treszczukiwskyj niestrudzenie pracuje
nad zalozeniem ,,Narodnego Domu", ktбry mial Ьус central'\
kulturalnych instytucyj we Lwowie. Ale wszystkie te usilowania
rozbijaly si«c о kwestj«c j«(zyka і pisma.
Partja konserwatywna, ktбrч nazywano "twardo-rusk'\",
t. j. stoji\Ci\ па strazy staroruskiei kultury, nazywafa ruch narodowy "intrygч polski\"· Dowodem mialo Ьус zainteresowanie
si«c Polakбw kwestjч rusk'\ (Czerwienskiego "Rus Zadniestrska",
"Pielgrzym polski", Wincentego Pola "Ruthenische Volkslieder",
namiestnika Zaleskiego "Piesni ludu polskiego і ruskiego w Gaticji''), akcja narodowa Wahylewycza і jego "Ruskyj Dnewnyk"
oraz pertraktacje z rz'\dem krajowym і centralnym. Pogodin tez
nie n<>darmo przyjezdzal do Lwowa. Riecznikiem starorusinбw stal
sitt lwowski historyk Dyonizy Zubrzycki, ktбry dla swej ideolog 1i
potrafil zjednac wplywowego kanonika, filologa і archeologa,
Antoniego Petruszewycza і Seweryna Szechowycza. lnstytucje,
stworzone w roku 1848 oraz stara, pelna zasfug Stauropigja,
dostaly si«c do rчk moskalofilбw і ruch, pocz«cty przez Szaszkiewycza, zdawalo si«(, upadl na zawsze.
Zdawalo si«c - gdyz nie dal mu upasc Szewczenko.

-----

1
) 1-:'rzedstawil to Holowackyj w artykule: "Zustande der Rutheoen in
Galizien" (1846). w "Jahrbiicher fiir Slavische Uteratur".

Taras Szewczenko.
Szewczenko, to centralna postac ukrainskiej literatury, jej
n·ajpdniejszy і najdoskonalszy wyraz, zarбwno pod wzglf(dem
tresci, jak і formy.

.

Urodzit sic; dnia 9 marca 1814 r. w Moryncach, w IGjowszczyinie,
w rodzinie kripackiej 1 ). Dziad w niedzielc; czytal "Minejc;" і opuwiadal
о czasach minionych. Szewczenko mial lat dziesic;ё, kiedy stracil matkc;.
W. rodzinf( weszla macocha, przyprowadzila swoje dzieci z pierwszego
malienstwa, zrobiro sif( pieklo. Przyszly poeta kryl sic; w burz.anach,
przepisywal Skoworodc; і oz.dabial rysunkami. Od lat dziecinnych mial
bowiem росі~ do poezji і malarstwa. Ро smierci ojca uciekl z. domu
і poszedl szukac nauczyciela. Znalazl wreszcie, аІе kiedy tt'n zaiцdat
zezwolenia od dziedzica і Т aras poszedl ро to zezwolenie, wzic;to go
do dworu Engelhardta na pokojowego kozacz.ka. Tutaj zaznal wszelkich
zniewag jako sluga і poddany. Ukradkiem kopjuje obrazy w panskich
salonach. Wkoncu Engelhardt, widz~c jego nadzwyczajny talent, daje
go na naukt; do Lampiego. Przed powstaniem listopadowem przenosi
sic; Engelhardt do Petersburga, za nim роd~ік Szewczenko;· w Petersburgu F.ngelhardt oddaje sro na dalszl\ naukc; do malarza pokojowego.

Dzif(ki pomocy rodakбw (Soszenko і Hrebinka) losem
Szewczenki zajf(li sif( poeta Zukowskij, sekretarz · Akad. Sztuk
Pif(knych, Hryhorowicz і znakomity malarz Briulow. Briulow
maluje portret Zukowskiego, puszczaj~ ten porfret na loterjf(
і za uzyskane pieni~dze (2500 rubli) kupuj~ Szewczence wol.
nosc (22 kwietnia 1838 r.).
Teraz juz moze оп chodzic do akademji, staje sifё tez wnet
ulubionym uczniem Briutowa, korzysta pilnie z rozmaitych wykladбw, odczyt6w, koncert6w, bywa czf(sto w operze, w teatrach
najlepszyeh towarzystwach.
1) Kripak (podclany);. W papierach wojskowyc:h Szewuenki zaz.naczone ЬуІо:
.z dworjau. Syraet jego anajduje sic; w muzeum Т arnowskiego w Czernihowie.
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jeszcze jako malarczyk pokojowy ·zacz'\1 pisac wiersze,.
w roku 1840 wydrukowal swбj pierwszy zbiбr р. t.: "Kobzar".
Т akiego wrazenia nie wywarla zadna ukrainska ksi'\zka przedtem, ani potem. "Trupy zmartwychwstawaly" mбwiono, maj'\c
na mysli budzenie si~ swiadomosci narodowej wsrбd czytelnikбw.
Szewczenko usun'\1 w cien swoich poprzednikбw
w у ~ u с h о w '\ s і l '\ u с z u сі а і n а d z w у с z а j n '\ s z с z eros~i'\ poetycznego wyrazu. Zwykle nazywaj'\ go samoukiem. Tak nie jest. Ukonczyl akademj~, pilnie korzystal
z rozmaitych wykladбw і odczytбw, obracal si~ w towarzystwie
najinteligentniejszych ludzi. jeszcze w Wilnie і w Warszawie
pdznal literatur~ polsk'\, w Petersburgu zaznajomil si~ z rosyjsk'\,
Byron і М:ickiewicz stali si~ jego ulubionymi autorami. Z dziennika і z powiesci Szewczenki widac jak znal historj~ sztuki, jak
sledzil za rozwojem malarstwa і muzyki, jak pilnie interesowal
site post~pem ludzkosci. Moze w wyksztalceniu jego ЬуІу pewne
luki (matematyka і przyrodnictwo), ale horyzonty jego u'myslowe
ЬуІу nadzwyczaj szerokie.
W roku 1841 wydrukowal poemat "Hajdamaki ", krwi'\
і lun'\ pozarбw ozarzony, pod tym wzgl~dem przypominajцcy
"Zamek Kaniowski". Z tego tytulu robiono mu ci~zkie zarzuty,
moze niezupelnie slusznie. Sam bowiem w przedmowie do "Hajdamakбw" zaznacza: "Serce boli, lecz opowiadac trzeba: niechaj
brataj'\ si~ znowu ze swoimi wrogami, niechaj zytem, pszenicц,
jak zlotem, pokryta - nie pociteta miedzami, na wieki pozostanie od morza do morza ziemia slowianska! •• Byl slowianofilem, ale nie w duchu Puszkina, marzyl о slowianskich Stanach
Zjednoczonych bez supremacji Moskwy, а І u nу і ро z а r у
Ь у І у t о, z j е d n е j s t r оn у, о d Ь 1 а s k і d о s с z у w е j j е s zc z е р r z е s z І о s сі, а z d r u g і е j, s k u t k і r о m а n t у z m u.
W gl~bi duszy pozostal Szewczenko chrzescijaninem, przej~tym milosci'\ blizniego, gotowym do
najcitezszej ofiary і do najzupelniejszego przebac z е n і а , с о z а sw і а d с z у l t е z с а І е m s w о j е m zу с і е m.
Kiedy w roku 1843 і 1845 odwiedzil Ukrainte, przyjmowano go, jak wieszcza, jak narodowego proroka. Proszono na
uczty do domбw magnackich, ·zachwycano si~ nim. Zaprzyja.inil
si~ z Tarnowskimi, z Т olstojami, z rodzin'\ ksitecia Repnina
а
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(jahotynskiego ), z kt6rego c6rk~, Barbar(\, zawi(\zal stosunek
milosny, j eden z najbardziej· poetycznych, jakie zna historja
literatury 1).
Kijow stawal sit; wowczas trzecim і najwit;kszym ogniskiem ukrainskiego odrodzenia. Tutaj .,.-- wedlug slow Gogola - ,.urzec~ywistnialy
si~ dziela przeszlosci naszej", tutaj - jak mowi jefremow spotykaly
si~ trzy narody slowianskie: miejscowy ukrainski, pot~iny swoim wplywem polski і oficjalny rosyjski- і jui to jedno podsu- alo mysl о potrzebie
jakiegos poror.umienia.
W Kijowie jeszcze z pocz~tkiem ХІХ stulecia, pod wplywem masonstwa, powstalo "Towarzystwo Zjednoczonych Slowian" - tutaj tei
okolo roku 1845 zebralo si«( grono mlodych, zdolnych і najlepszemi ch«(ciami oiywionych Ukraincow lHulak, Bilozerskyj, Markowycz, Pylczykow,
Nawrockyj, дndruskyj, Posiada і inni). Kiedy wi~c Szewczenko zjawil
si«( mit;dzy nimi, wytworzyla sit; atmosfera, ktorв, Kulisz charakteryzuje
slowami: "Jeieli mowiono kiedy, іе serce oiylo, іе oczy rozplomienily
sit;, іе nad czolem czlowieka zaplonцl jt;zyk ognisty, to ЬуІо to wowczas
w Кijowie". W tej atmosferze powstalo "Cyrylo-metodjanskie Bractwo",
d~ів,се do federacji Slowian, w ktorej kaidy narod mialby swojв, Rzeczpospolits.. z wybieralnym kierownikiem na czele, а poslowie tych Rzeczypospolitych tworzyl•by .,Rad~ Slowiansks." pod pтzewodnictwem rowniei
wybieralnego naczeloego kierownika. Powszechna t'ownosc, wolnosc osoby
і wiary, zniesieoie poddanstwa, dla wszystkich dost«(pna szkola, wybieralвosc urz~dnikow,. powszechne і rowne prawo glosowania w polв.czeniu
z ewangelicznemi idealami milosci, lagodnosci і cierpliwosci - oto zasady tego tajnego towarzystwa. Оо urzeczywistnienia swego celu dв.iyJi
czlonkowie bractwa przez oswiat~. przez proklaшacje do braci MoskaH
і Polakow, przez korespoodencj~.
ldeologiem bractwa ЬуІ Kostomarow, na Szewczenk«( patrzaoo,
jak оа zeslanca- Boiego, ktot у utworami swojemi dawal swiadectwo
prawdzie.
Naturalnie, іе Szewczenk«( сів.gо~Іо do takiego Kijowa. Petersburga, polnocoej, mrocznej Palmiry, podobnie jak jego wielki ziomek
Gogol, оіе lubial. Serce rwalo si~ na Ukrain~, chociai і tutaj nie ЬуІо
tak, jak pragns.l, jak moie sobie zdala przedstawial. Lud ЬуІ ujarzmiony
nietylko przez obcych, аІе і przez sw,..ich panow. Nie brakowalo mi«(dzy
oimi ludzi swiatlych і zacnych, ale ЬуІо tei sporo takich, ktorv energ,К
swojs., sp«(tanв, represjami rzв.du ро upadku powstaoia listopadowego.
skierowali ku uciechom iyciowym; іуІі w przepychu orjentaloym, ucztowali, ріІі, w karty przegrywali po~danych. Wynikiem' obserwacji tych
stosunkow, popartej lekturs. Mickiewicza, а moie і Radiszczewa, ЬуІ
poemat ,.S е n", ktory nast«(pnie stal si~ powod•m wygoaoia Szewczeoki.
1

)

Vide Studjum Woiniaka.
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Ukonczywszy akademj~ z medalem і tytulem artysty, mianowany
czlonkiem Archeograficznej Komisji і proponowany na profesora sztuki
na uniwersytecie kijowskim, jeidzil ро Ukrainie, rysowal jej zabytki,
pisal poezje, wybieral si~ z Kuliszami do Italji, kiedy nagle, dnia 5 kwietnia
1847 roku, zostal aresztowany. "Spisek" ЬуІ odkryty, "spiskowcow"
osadzono w Piotropawlowskiej twierdzy, stawiono pod s~d і ukarano
Najci«(zsza kara, bezterminowe wygnanie
wojskowa sluzba, spotkala Szewczenk«( "za pisanie
rewolucyjnych і w najwyzszej mierze podburzaj~
c ус h w і е r s z у" ("Sen", "Kaukaz"), oraz za "zurhwal~ obelg~ carskiej rodziny" (we "Snie"). Car wlasnor«(cz~ie dopisal: "Pod najostrzejszy
dozor, z zabronieniem pisac і rysowac". Przebywal Szewczenko w Orenburgu, gdzie polscy wygnancy, z Bronislawem Zaleskim і Sierakow~kim
na czele, witaJi go jako rycerza wolnosci. Z Zaleskim do smierci ІцсzуІа
Szewczenk«( szczera przyjain, jako z towarzyszem niedoli 1 ).
Z Orenburga przerzucono Szewczenkc; do Orska nad Uralem.
Szcz«(sliwym zbiegiem okolicznosci przydzielono go do naukowej ekspe·
dycji na jezioro Aralskie, аІе t«; chwilow~ ulg«( odpokutowal jeszcze
ci«(iszem wic:zieniem w Nowopetrowskiej fortecy wsrod stepow kirgiskich,
w kraju, "о ktorym Bog zapomnial". Tutaj, wsrod atmosfery najokropniejszej, jak~ sobie moina przedstawic, w odci«(ciu od swiata kulturalnego, przebyl do roku 18~7. Ukradkiem tylko pisal dumki wygnancze
.і chowal je w cholewie. Amnestja, ktor~ giOwnie zawdzi«(czal rodzinie
hrabiow Tolstojow, zastala go zrujnowanym fizycznie (skorbut). - Na
Ukrainie mieszkac nie pozwolono mu. Kiedy na wiosn«; w 18б8 roku
przybyl do Petersburga - zdawalo sic: szcz«(scie chce mu powetowac
dziesi«(c lat cierpienia. Doznaje powszechnego szacunku. Hrabina Тolstojowa urz~dza uczt«; na jego czesc, witaj~ go Rosjanie: Benediktow, Kuroczkin, Mej, Turgieniew, odnawia przyjain z Sierakowskim, а со najwainiejsza zastaje tutaj swoich ziomkow-towarzyszy, z k. uliszem оа czele
і z now~ gwiazd~ na literackim horyzoncie, Marj~ Markowiczowц (Marko
Wowczok).
Dostaje mieszkanie w д kademji sztuk pic:knych, :r;ajmuje si~ pilnie
ktorej ЬуІ mistrzem pierwszorz~dnym, pisze, buduje___s~
dworek nad Dnieprem, kolo Кaniowa, ale przybywa do niego - na marach. Umarl 26 lutego 1861 r. w Petersburg-u. Zgodnie z testamenterr.
przewieziono jego zwloki na Ukrain«; і pochowana na Cz.erneczej_mogilє
nad Dnieprem.
akwa-fort~

W poczcttkowych utworach jest Szewczenko romantyki~rii
Przejmowal sicc wбwczas Mickiewiczem і Zukowskim. R--o~
tyczne sat jego ballady: "Pryczynna", "Topolaff, ,,Utopiona••j
1)

Swiadczy о tem korespondencja.
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.,,Lilja", "Rusalka", "Kalina'' і inne 1); najcharakterystyczniejsze
,,Topola" і ,,Utopiona". W "Topoli" motyw przemiany dziewczyny w topolc; wiё\ze sic; z faktem realnym: matka chce wy dac
c6rkc;· zam'\Z za czlowieka, ktбrego ona nie kocha. W rбzka daja
nieszczc;snej zaczarowany napбj, powodujё\CY metamorfozc;. Splot
tych dwбch elementбw, fantastycznego і realnego, dokonany
zostal ро mistrzowsku. Przemiana sama jest przedstawiona nie plastycznie, jak n. р. u Owidego, tylko w ten sposбb, iz dziewczyna
spiewa piesn, ale takё\, ро ktбrej miejsca dla niej mic;dzy zywymi,
norrnalnymi ludzmi Ьус nie moze.
·
Plawaj plawaj, lebedonko,
Ро syniomu moru,
Rosty, ro~ty. topolf'nko,
Wse vt horu ta w horu! (itd.)

W piesni tej poeta rysuje labc;dzia, odplywajё\cego w ЬІс;·
dal і topolc;, рnё\Сё\ sic; ku gбrze - dwie linje zasadnicze:
poziom'\ - realne zycie, rozplywaj'\ce si·~ w blt;kicie bezkresu
і> pionow'\, wi~C\CC\ ziemic; z niebem.
"Pryczynna" (urzeczona·lunatyczka), pierwszy utwбr, ktбry
napisal Szewczenko, rozpoczyna sic; Ruisdalowskim krajobrazem
burzliwej nocy nad Dnieprem.
І tutaj podobny moment:
kitnё\

Оо dolu ~erby hne wysoki,
Horamy chwjlu pidijma.

Wierzby gnё\ sit; w dбІ, а fale pi~trz'\ SЇ«ё jak gбry. Poeta
і w muzyc.znie і w malarsko traktowanych ~brazach umie stworzyc ~«ёzd konstruktywny.
Najbardzej demonicznё\ і pod wzgl«ёdem psychologicznym
najbardziej ciekaw~ jest "Utopiona". Matka, zazdroszCZC\C сбrсе
urody і powodzenia u mt;zczyzn, idzie · z cбrk'\ do k'\pieli
topi jё\.
1) W. Orkau m6wi: "Jego ЬаІІаdу s, bezsprzecznie oajpi~kniejsze, najmniej klamaoe z tych, jakie owczesnie w Europie pisano; maj, bezposredoioSё
wraien і odczucie gl~bokie przyrody. W tym rodzaju moie stan,c obok najwН;kszych poetow. (Antologja wspOiczesoych poetow ukraiD.skich. Lwow Zloczow. Drugie wydaoie, str. 12).
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Pi~knie

oddany zostal szelest szuwaru:
Chto se, chto se, ро sim
Cz.ese kosy? Chto se?
Chto se, chto se, ро tim
Rwe na sobi kosy? 1)

Ьосі
Ьосі

Romantyzm odbil si~ tez dosc glosnem echem w pierwszych historycznych utworach Szewczenki: "Hamalija", "Tarasowa noc", "lwan Pidkowa", "Newolnyk", "Hajdamaky". Jest to
upoetyzowana kozaczyzna, jak u Bohdana Zaleskiego і w "Zmiji"
Slowackiego .
. Przypominaj~ si~ wiersze Slowackiego:
Dzisiaj podrбiny przejeidia te stepy
nie wie о krwi, со si~ na nich ІаІа.

І

Szewczenko opowiada о niej, opieraj~c si~ na "Historji Runa Bantysz-Kamenskim, Markiewyczu, Rubanie. Nie bada
krytycznie zrбdel, wyczuwa ruch, rytm, nastrбj przeszlosci. Jest
malarzem, ktбry tez spiewa pi~knie - poznac to w jego obra.:
zach. Najwi~kszy z nich (ро "Hajdamakach") і najbardziej epiczny
nosi tytul "Niewolnik".
sбw",

Stefan і- Jaryna wychowuj~ si~ na futorze bogatego kozaka, jako
brat і siostra. Dowiaduj~ si«;, іе s~ obcymi dopiero przed wyjazdem
Stefana na wojn«;. Milosc. Stefan wraca slepym ро dlugich latach niewoli. Jaryna poznaje go і wychodzi za Ii'iego zam~:i ... ldylla z domieszk~
elementu dramatycznego, ktory poeta umie jednak utrzymac na drugim
planie. tadne obrazki іусіа na futorze.
Pбzniejsze jego utwory historjozoficzno·polityczno-spoleczne
swiadcz'\ о coraz wi~kszem rozszerzaniu si~ horyzontбw myslowych poety.

"S е n", to fantastyczny lot we snie z Ukrainy do Petersburga.
Rysuj~ si~ kontrasty pi~kno~ci і bujnosci ziemi ukrainskiej ze stosunkami, ktбre na niej panuj~, z krzywd~ spoleczn~, z obrazami
gwaltбw і priemocy. ·w Petersburgu widzi poeta na kozackich
kosciach pobudowan~ stolic~ tego panstwa · nieprawdy, widzi
1

Ьосі

-

)

(bik ~ tutaj brzeg ;kosa na drugim brzegu ).

warkocz; chto se? -

kto to?; ро ti'm
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zdrajcбw,

sluzalcбw, cale to bloto moralne,
carski, cara, carzyct( і - budzi site 1).
"Ка u k а z'', n·a tle wojny Rosji z kaukazkiemi narodami
(1843-1859), poswitecony Jakбbowi de Balmen, przyjacielowi
Szewczenki, Francuzowi, ktбry w tych walkach polegl, jest pott(znym aktem oskarzenia caratu przed trybunalem historji о gwalt,
podst~p, falsz, obludte. о demoralizowanie czlowieczenstwa. Poemat
rozpoczyna site obrazem Prometeusza, przykutego do skaly Kaukazu, ktбremu St(p w~trobte wyzera, symbol, ktбry poeta rozwija
w slowach tak silnych і gwaltownych, іе rбwnych im niewiele
w literaturze europejskiej znajdziemy. Tragiczny patos, gryzчca
ironja, przeklenstwa prorokбw, а wreszcie zal duszy ludzkiej,
ktбrej wydzieraj~ to, со ona moze miec najcenniejszego - przyjaciela, zwiC\zane w poetyczny splot, jedyny w swoirn rotlza'ju.
W "Ро s І а n і j u" (Epistula- Poslanie) - wedlug zdania
Kulisza - "Szewczenko oczyscil historjt( od wszelkiej uludy przy
ротосу prawdziwego і wysokiego ducha narodowego", dal wskazania na jakich zasadach nalezy gruntowac і rozwijac odrodzenie
narodu na jego pozytek і chwalte bez ujmy і szkody dla innych
narodowosci. Т en ideologiczny temat, pelen praktycyzmu politycznego, czyni jednak utwбr bardziej traktatem, niz poematem.
Wi~cej poetycznego wyrazu ma "Н u s", poswitecony Szafarzikowi, owiany slowianofilskC\. sympatjC\ do husyckiego ruchu,
z wszelkiemi rozumie site ideologi~znemi konsekwencjami.
"N е о fi t у", napisane w ·r. 1857, w czasie powrotu z wygnania, wcale о wdzitecznosci za amnestjt( nie swiadczC\. Poeta
stoi niezlomnie na posterunku rycerza, walczC\cego za wolnosc
і sprawiedliwosc і nie ludzi si~ zmianC\ rezimu pod berlem mlodego cara, Aleksandra 11. Jest to alegorja walk niepodleglosciowych z caratem, przedstawiona pod postaciC\ walki pierwszych
chrzescijan z cesarstwem rzymskiem. Szewczenko dochodzi tutaj
do idei przebaczeni'a wrogum і kresli ideal matki-chrzesci~
janki, wedlug Franki, jedyny w literaturze. Pб:iniejszy tolstoizm

wreszcie

1

odszczepiencбw,

dwбr

) Analogje do Mickiewicza: .Petersburg•. "Ustc;p•, .Przegl11d wojska",
niezaprzeczone. - Czuje sic; tei w zatoieniu dalekie echo .Piekla" Dantego,
а moie tei і "Podroiy" Radiszczewa; аІе w przeprowadzeniu koncepcji jest
Szewczenko sob11.
.
.

2~0

ma cos przeciez wsp6lnego z tym istotnie bardzo pittknym poematem.
Od dogmat6w chrzesciianskich odst«(puje Szewczenko
w "Marji", ktбra tworzy pendant do "Przenajswitttszej Rodziny",
jest jednak traktowana racjonalistycznie, chociaz z wielkim kultem
dla Matki Boskiej, nazwanej "niepokalan(\ і swittt'\"·
Najglttbsze pod wzgl~dem politycznej ideologji jest misterj um "W і е 1 k і L о с h", w kt6rem poeta przeprowadza rewizjC(
pogl'\d6w па dzieje Ukrainy oraz na stosunek jej do Polski і Rosji.
Dwa poematy: "Katarzyna'' і· "Najemnica" - poswittcone
SC\ najbardziej w6wczas na tle poddanstwa j(\trz(\cej ranie spolecznej, uwodzeniu dziewcz(\ t. "К а t а r z уnа", uwiedziona przez
rosyjskiego oficera, konczy podobnie jak Halka: rzuca sitt do
pr~r«(bli. "N а j е m n і с а" podrzuca synka swego pod wrota
bezdzietnych wlascicieli futoru, nastttpnie zglasza sitt do nich na
najemnic((, wychowuje chlopca, sluzy u niego, kiedy ten ozenil
sitt і odziedziczyl maj(\tek przybranych rodzicбw і dopiero na
smiertelnem lozu wyznaje, ze jest jego matk4. ldeal macierzynstwa znalazl w tym poemacie wyraz рі ~rwszorzttdnej pittknosci.
Na osobne studjum zasluguj'\ dumki Szewczenki, z wittzienia
w fortecy Petropawlowskiej і z wygnania, arcydzida liryki (ktбre
s. р. J. Tretiak cenil bardzo wysoko), о ogromnej skali uczucia
і wielkiej а pittknej sile wyrazu, mistrzowskie pod wzglttdem
formy, prostej, krysztalowo czystej, niezawodnej.
Meni odnakowo, czy budu
Ja iyt' w Ukrajini, czy ni,
Czy chto zhadaje, czy zabude
Mene w snihu. na czuiyni Odnakowiseliko meni!

w newoli

wjris mii czuiymy,
neoplakanyj awojimy,
newoli, placzuczy WIU'ii,
І wse z soboju zabeni,
Mat6ho slidu ne pokynu
Na пaszij slawnij Ukrajioi,
Na naszij - n~ awojij zemli.
І,

w

І пе pomi8.ne bat'ko z synom,
Ne skШ synowi: "МоІІуS,
Motysia, synu, za Wkrajinu
lnhn zamuczyly kolys".
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Meni odnakowo, czy bude
syn molytysia, czy ni.
Та ne odnakowo ~eni,
Jak Ukrajinu zliji lude
Prysplat' lukawi ·- і w ohni
Jiji okradenuju zbudiat' ...
Och, ne odnakowo meni ! 1 )

Т oj

Poetyczna spuscizna Szewczenki jest ilosciowo niewielka.
DotychczRs odnaleziono 216 utworбw - r~z~m przeszlo 30.000
wierszy; prбcz tego kilka powiesci ро rosyjsku, pisanych wбw
czas, kiedy роесіе ро ukrainsku pisac nie ЬуІо wolno, dziennik
z ostatnich czasбw pobytu na wygnaniu, powiesc autobiograficzna "дrtysta", mlodzienczy dramat "Nazar Stodola", а wreszcie
listy і przygodne artykuly. Powiesci s~ cennym materjalem do
biografji autora і do poznania бwczesnych stosunkбw spolecznopolitycznych, dramat ЬуІ jedn~ z рrбЬ literackich, listy proste,
szczere і oryginalne pod wzglt;dem stylu. Nie bogat~ stosunkowo
spuscizn~ poety usprawiedliwia jego pilna praca na polu malarskiem. (Jego krajobrazy, portrety, а zwlaszcza akwaforty zyskui'\
coraz WyZS:Ze uznanie). То jedno, а drugie - Szewczenko zyt
tylko 12 lat і kilka miesitecy, jako czlowiek wolny, о ile w Rosji
о wolnosci wogбle mбwic mozna bylo. Mlodosc spt;dzil w poddanstwie, wiek m~ski na wygnaniu, umarl maj~c lat 46. ВуІ tragicznym przedstawicielem narodu о przeszlosci rбwniez tragicznej.
То jeden z tytulбw do kultu wi~kszego, niz najwiteksi роесі
w spoleczenstwach swoich doznaj(\. Szewczenko-czlowiek uzupelnia і powit;ksza jeszcze Szewczenkte·poet~. Ale і znaczenie
jego dla poezji ukrainskiej jest witeksze, niz ktбregokolwiek innego autora.
Stworzyl jt(zyk nie literacki, gdyz ten juz ЬуІ przed nim,
ale poetycki, wszechstronny, nadaj(\cy si~ zarбwno dla epiki,
jak tez dla liryki і dramatu, dla tragicznego patosu, jak і dla
Cytuj~; w oryg nale, gdyi mimь przekladow Szewczenki na rozmaite
jc;zyki (na polskl tei dosё Hczne) tylko oryginal moie dac potc:cie о pic:knie
jego wiersza. ( Odnakowo - jednakowo; budu - bc:dc:; zhadaje - wspomni;
sruh - snieg; odnakowisenko - najobojc:tniej; mii czuiymy ~ mic:dzy obcymi;
placzuczy - рІасzцс; wse- wszystko; pomiane - wspomni; molysia- modl
sic:; zamuczyly - zamc:czyli; prysplat' - przyspiц; okradenuju - okradzionц;
zbudiat' - zbudzц).
1
)

gryzcicej ironji, dla wizyj pror·oczych, jak і dla idyllicznych
obraz6w, j«(zyk, kt6ry maluje, spiewa, grzmi jak piorun, to znowu
blyska jak miecz. J.o.zykiem tym opiewa przeszlosc, peln(\ fantastycznego uroku, maluje okropn(\ terazniejszosc niewoli і zatapia
si«c w mrokach przyszlosci; przeprowadza rewizj«c pogl(\dбw historycznych і kresli linje wytyczne programu na przyszlosc, pozostawia testament, kt6rego nie zdolano wykonac do dzisiaj.
Dlatego tez utwory jego nie starzejC\ si«c і nie przechodzC\ do
muzeum pomnik6w historycznych - zyj(\ ...

---~оС·-·--
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Szewczence.

Literatura, ktбra miala Szewczenk~, zanikn~c j•Jz nie mogla. Okazalo sif( to w czasach pogromu bractwa Cyrylo-metodjanskiego, okaze sif( ро srogim ukazie carskim z r. 1876 і nie·
jednokrotnie pбzniej.
Szewcze-nko stal sif( wychowawc~ calych pokolen ukrainskich, jak na trzech wieszczach wychowywaly sif( te pokolenia
polskie, ktбre odbudowaly swoj~ ojczyznf(. ВуІа w nich bowiem
ta "sila fatalna, ktбra zjadaczy chleba w aniolбw przerabia".
Do czasu Szewczenki mozna bylo mбwic о ostatnich bandurzystach, о jt;zyku, ktбry umiera, ·о wolnosci, ktбra juz nie
wrбci, mozna ЬуІо namyslac sif(, czy potrzebne jest tworzenie
<>sobnego jf(zyka ukrainskiego і osobnej literatury wбwczas, kiedy
jest gotowy jf(zyk rosyjski і tak bogata literatura rosyjska ;
z Szewczenk~ sprawa ta byla przes~d7.on~. proces rozwodowy
Ukrainy z caratem byt' rozstrzygnif(ty.
Szewczenko nienawisci nie szerzyl. Т en czlowiek, ktбry sif(
nigdy z biblj~ nie rozstawal, nienawidzil tylko przemocy. Blizniego
kochal, bez wzglf(du na wiarcc і narodowosc. Jakze mбglby miec
tylu przyjaciбl miccdzy Polakami і Moskalami ? ВуІ nawet gotбw
do pewnych koncepcyj politycznych, ale tylko na zasadzie:
"wolni z wolnymi і rбwni z rбwnymi". А poniewaz na tej zasadzie z caratem paktowac niepodobna bylo, wit;c go zwalczal.
Obraz~m tej walki jest literatura ро Szewczence.
Szewczenko umiera w czasie miodowych miesif(cy demokracji z caratem, w okresie• wietkich nadziei, zwi~zanych z osob'\
mlodego cara, w przededniu zniesieni'a "krepactwa". Chwilowo
zdawalo si~, ze czasy sicc zmienily і ze walkcc nalezy zaniechac.
Zaczyna sicc praca nad oswiat" ludu, ukladanie podrcccznikбw

і zakladanie szkбl. W r. 1861 wychodzi w Petersbщgu "Osnowa",
organ ukraiiiskiej mysli narodowej. Bior'\ w niej udzial: Kuliзz,
Kostomarow, Hlibow, Mordowec, Kucharenko, Nomys, zona Kulisza, Hanni\ Barwinok і zona Markowycza, Marko Wowczok,a dalej: Storozenko, Rudanskyj; Swydnyckyj, Konyskyj і саІу
szereg innych.
.
Najwybitniejszym і najwszechstronniejszym ЬуІ Р а n t е І е jm оn К u l і s z (1819-1897), ktбry ро zgonie Szewczenki uwazal
si«( za spadkobierc«( jego lutni, а potem niejednokrotnie zwalczat
swego wielkiego poprzednika. Jak prostolinijnym bowiem і wiernym swoim zasadom ЬуІ Szewczenko, tak nie~pokojnym і na
wszystkie strc:>ny ciskaj'\cym sob'\ ЬуІ duch Kulisza. Duch przekory, .w rozterce nawet ze samym sob'\ obala dzisiaj to, со
wczoraj zbudowal. "Kulisz samego siebie przezyl" - mбwiono
о n1m.
Dopiero nast«(pne pokolenie zrozumialo, ze ten potomek
starego kozackie'go rodu і jak jego przodkowie z czasбw Ruiny
niespokojny, jezeli zmienial swoje pogl'\dy і mуШ si«(, to dlatego,
iz byl niepohamowanym poszukiwaczem prawdy w zyciu і w utworach. W miar«( tego, jak p'oznawal irбdla historyczne і rozszerzal
swбj horyzont myslowy, wyzbywal si«( romantyzmu і nie 'przestaj'\c kochac swego narodu, do przeszlosci jego odnosil si((
krytycznie. Poniewaz jednak mial usposobienie gwaltowne, wi«(c
і bl~dy, ktбre w niej odkrywal, wyolbrzymial і zbyt czamo przedstawial, а wnioski tez wycl~al zbyt po~hopnie. Doszlo do tego,
ze zalozyciel Cyrylo-metodjanskiego bractwa stawal si«( chwalc'\
caratu, demokrata і kozakofil- obsypywat obelgami Sicz і pospбlstwo То znowu, odskakuj'\c od Rosji, staral si(( pogodzic
Po'lakбw z Ukraiiicami. Ale і to czynit zbyt pochopnie, wywoluj'\c oboj«(tnosc pierwszych а sprzeciw ze strony drugich.
Niemniej zas{ugi jego dla Jiteratury ojczystej SC\ niespozyte.
Stworzyl podstawy krytyki literackiej, zreformowal pisowni~
w kierunku fonetycznym і przeprowadzil popraw«( j((zyka, kt6rego byl pierwszorz«(dnym znawc'\. Wzbogacil pismiennictwo
przekladami SzekspiraJ Schillera, Byrona і Mickiewicza, а jego
przeklad Р s а І t е r z а . pozostal dotychczas nieprzescignionym.
Redaktor, wydawca, wlasciciel drukarni, czas і maj'\tek poswi((cal
literackiej sprawie. Pracowat do ostatniego tchu, nie zrazaj~c
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siEC tem, ze pozar zniszczyl mu dom, bogate zbiory і rECkopisy.
Jako autor licznych prac historycznych, miECdzy ktбremi znajduje
siEC kilkutomowa "Historja Zjednoczenia Rosji", okazal niepospolitCІ zdolnosc operowania materjalami, kreslenia postaci historycznycb і wskrzeszania przeszlosci. Brakowalo mu jednak zrб
wnowazenia, spokoju і bezstronnosci S(\dU.
W poezji lirycznej dawal utwory pierwszorzECdnej miary,
о ile wiersza nie naduiywal do polemiki і propagandy politycznej.
Znakomicie wladal kilku europejskiemi iECzykami, znal оЬсе literatury, rozszerzyl tez ramy liryki egotycznej, wyprowadzajC\c jC\
poza oplotki swojr.zczyzny, europeizuj (\С j(\.
Cichy wietrze z е z а с h о d u,
Sen mej duszy spelnij w czynie:
Wiej па gl4;bic; w у і е j Ь r о d u,
Niecha j pJynie, niechaj plynie!
Mocnys, niczem nie z:walczony!
Dmij czarami, dmij, skrzydlaty,
Na te nardy, cyoamony,
Niechaj Si\CZi\ aromaty! 1)

Z wiECkszych poematбw znaczniejsz'\ wartosc maj(\: "Ukraina",
epos w stylu ludowym, opiewaj(\ce dzieje Ukrainy od Wlodzimierza W. do Chmielnickiego, "Nastusia", idylliczny obraz spokojnego zycia powojennego, "Welyki Prowody", na tle wojen
Chmielnickiego, "Mahomed і Chadyza", oraz "Marusia Bohuslawska", w ktбrych Kulisz okazt:je sympatje dla - mahomedanizmu. Z nowel jest najpiECkniejsza "Orysia", ukrainska idylla na
motywie Odyssei, z powiesci- "Czorna Rada", kronika z r. 1663,
maluj(\ca w sposбb barwny і, jak na Kulisza, wcale spokojny,
woj а~ о hetmansk'\ bulaw~ ро smierci Chmielnickiego. Wyst~
puje tutaj саІу szereg postaci historycznych, miECdzy ktбremi
Kyrylo Tur, Zaporozec, moze nawet wbrew zamierzeniom autora,
zdobywa sobie sympatje czytelnikбw, а jeszcze bardziej czytelniczek (analogja do Sienkiewicza Bohuna).
W c:.-:asach, kiedy ukrainskie spoleczenstwo zbyt ЬуІо nastrojone na swojsk'\ nutEC, zbyt zapatrzone z jednej strony w romantyczn~ kozaczyznEC, а z drugiej w lud wiejski ( chlopomani),
1)

Prz.eklad Twerdochliba.
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Kulisz swojemi heretyckiemi wyst~pami wnosil ferment ideowy
і pobudzal energj(( mysli ~polecznej.
Jego zona, Anna z Bilozerskich. (Hanna Barwinok), pisala
ze spor'\ znajomosci'\ etnografji opowiadania z zycia ludu, w ktб
rych glбwn'\ rol(( grala pokrzywdzona kobieta. Ро smierci m((:Za
byla wiern'\ strбzk'\ jego spuscizny і obronczyni(\ jego dobrego
imienia.
Talentem przewyiszala j'\ Marja z Wilenskich Markowyczowa (Ма r k о W о w с z о k, 1834-1907). Zona znanego etnografa, Opanasa Markowycza, ро matce z Radziwillбw, ро ojcu
ze szlachty ukrainsko-polskiej, przebywai'\c w Czernihowie, Niemirowie, Kijowie і na wsi u Tarnowskich w Kaczanбwce, tak
znakomicie opanowala ludowy j((zyk і z tak'\ bystrosci(\ zorjentowala si~ w zyciu ludu, odczula charakter, zrozumiala jego bolesci і radosci, :Ze tomik nowel р. t.: "N а r о d n і о р о w і d а n-:
n і а", wydany w r. 1859, spotkal si(( z powszechnem uznaniem.
Turgieniew przetlumaczyl je na j((zyk rosyjski, krytyka rozplywala si(( w pochwalach. Sprowadzono j(\ do Petersburga і tutaj
stala SЇ(( ozdobц swiata literackiego. Kiedy gwiazda Szewczenki
chylila si(( ku zachodowi - Markowyczowa blysla jak poranna
zorza.
Szewczenko nazywal jц swojё\ kochanц сбrkё\ і kiedy pytano si(( go, jaka jest najlepsza gramatyka j((zyka ukrainskiego,
odpowiadal: "Opowiadania Marka Wowczka". Dla poratowania
zdrowia wyjechala z m((:Zem і synem jedynakiem za granic((
і wrбcila dopiero ро 8 latach 1). (Niemcy, Francja, Wlochy, najdluzej przebywala w Paryzu). Pracowala w czasopismach francuskich, budzцc podziw swojц znakomitё\ francuszczyznц. Razem
z Hetzlem (Р. І. Stahl) przerobila jednц ze swoich opowiesci
dla mlodziezy "Marusia" na j~zyk francuski і ksiё\zka ta otrzymala nagrod(( Francuskiej Akademji, zostala zaliczon(\ w poczet
ksiё\zek szkolnych і doczekala si(( kilkuset wydan (niektбre luksusowe). Z francuskiego przetlumaczono jё\ na j((zyk niemiecki
wydano z kolorowemi ilustracjami, ale w Niemczech "Marusia"
1
Utrzymywala stosunki z Нет~
) Powody ЬуІу rozmaite, tei polityczne.
cenem, Bakunioem, z polskimi rewolucjonistami; to tei jej przyjaciel, TurgienieJ,\l,ostrzegal jц wyrainie w listach przed powroLem do Rosji.
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juz tego powodzenia nie miala 1). Korespondeneja z Hercenem
і Turgieniewem swiadczy, jak wysoko сеnіІі oni Markowyczow'\ 2).
Wrбcila do Petersburga w czasach pogromu ukrainskiego
ruchu literackiego. Pracowala razem ze swoim ciotecznym bratem,
znanym rosyjskim krytykiem, Pisarewym і ЬуІа swiadkiem jego
tragicznej smierci. W kilka lat ро smie-rci m((za wyszla ponownie
za m(\z za l:.obacza-Zuczenk((. Przezyla swoich wielkich znajomych:
Turgieniewa, Herctna, Szewczenk(( і umarla na Kaukazie w maj'\tku m((za 28 lipca 1907 roku. M'\z z pietyzmu dla jej pami((ci
maj(\tek ten zapisal na cele publiczne.
Pracy literackiej nie opuszczala do smierci. Dlugie lata
poswi((cila slownikowi ukrainskiemu. Przezyla jedyn(\ w swoim
rodzaju tragedj(( literack'\ - puszczono bowiem w ruch plotk((,
jakoby autorem jej slawnych "Narodnych opowidan" ЬуІ jej
m(\z. Zanadto dumn'\ ЬуІа, azeby brac udzial w sporze, wyniklym z motywбw osobistych. Legend(( t(( rozwial ро smierci
Markowyczowej jej pierwszy biograf W. Domanyckyj.
-Pisala ро ukrainsku і ро rosyjsku. Lecz rosyjskie utwory,
powiesci і opowiadania ukrainskim nie dorбwnuj~, gdyz brak
im tego pi((kna j((zykowego, ktбrem odznaczaj~ si~ nowele ukrainskie і wyczucia duszy rosyjski~j w rбwnym stopniu, jak odczuwala dole і niedole wiesniaka ukrainskiego. W "Narodnich
opowidanniach" (Sestra, lnstytutka, Dwa syny, Kozaczka, Odarka
і t. d.) walczy о zniesienie poddaiistwa, maluje jego zgubne
wplywy, kresli do nieba о pomst(( wolaj'\ce krzywdy poddanych,
zwlaszcza dziewcz~t і kobiet. Ale czyni to z takiem poczuciem
artystycznego umiaru, ІZ raczej mozna j~ pos~dzac о sentymentalnosc, niz о tendencyjnosc, lub agitacj(( przewrotow~.
1
) Maroussia d'apres Іа legende de Marko Wovzog par Р. І. Stahl. Ouvrage couronne par l' Academie fran~aise, honore de souscriptions du Ministere de l'lnstruction publique, adopte pour les Bibliotheques scolaires et populaires et les Bibliotheques municipales, et par Іа Ville de Paris pour les Distributions de prix. ~ Wydanie z r. 1878, kt6re mam pod rc;k~, nosi sygnaturc;:
trente-quatrieme edition. - в. l.).
3
) Wydalem j~ w І. tomie zbiorowego wydania dziel Marka Wowczka

(CCLXXVІI+297).

Hercen w liscie z 7 Іірса 1859 (S. John's Wood) pisze: "Czerwony as',
Pani, to taka misterna rozkosz, іе ja zaocznie ucalowalem rc;kc; Pani". А w liscie
z 23 lutego 1860 roku jej "Zabaweczkc;" nazywa bry!antem najczystszej wody.
1.:1*
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Stworzyla typ juz nie opowiadania, lecz noweli kr6tkiej,
zwicczlej, kolorystycznej, bogatej w tresc nietylko pobytow(\, ale
psychologicznц. Skr6tami operuje ро mistrzowsku. Umie wywolywac nastroje; nieraz jednem por6wnaniem, jednem przyslowiem,
trafnie dobranem, osiC\ga wicckszy efekt, niz inny autor przydlugiem m6wieniem od siebie. Jej obrazy przyrody S(\ nie zewnc;trzne, lecz wewncctrzne, w duszy, nie w oku odbite. Miala
nadzwyczajny dar filologiczny і byla bardzo muzykalnC\, to tez
muzykalnosc jej jcczyka jest zadziwiaj(\ca.
Charakterystyczne jest pod tym wzgl«;dem jej opowiadanie "Dwa
syny" 1). Stara wiesniaczka, wdowa, opowiada о swoich dwoch synach,
charakteryzuje ich і wspomina straszny dla niej moment, kiedy ich wzi«;to
do wojska: "Wyjeidialy trzy trojki. Wszystko nowobrancy. Za nimi rod
idzit", odprowadza. Siadlam і ja pomi«;dzy swoimi synami, jad«;. Migoce
szlak: gaje і роІа na oczy nabiegaj~ ...
І tak mi si«; zrobilo, niby ja dziecko male: niczego nie roz~..omiem,
nie wiem, nie pami~tam. Tylko kiedy spojrz«; оа dzieci, strach mi«; zbiera.
Przyjechalisшy do ,.przyjomu", powiedli ich, а my stoimy, cze·
kamy. Sen mi«; chyli, budz~ mi«;- ten placzem, ow szlochaniem. Pierwszych wyprowadzili moich ...

Воіе Ту

w

ziemi~

zawsze

moj: Ту wielki,
zag rzebala !... "

Ту

litosciwy! Lepiej bylabym ich obydwu

Stracila icl1. ,.І tyle ma pociechy, іе si«; jej czasem przysni~.
sni~ si~ malenkiemi, а parobkami nie przysni~ si«; nigdy".

АІе

Zyje... Patrzy, jak chata si~ wali; czuje, іе і sama ona kurzem
przypada - t~pieje, niby iywa do ziemi schodzi.
Туsіцсе antymilitarnych 6wczesnych artykulбw nie robilo
takiego wrazenia, jak to kr6tkie і napoz6r tak bezpretensjonalne
opowiadanie. Z nowelami о tendencji przeciw krepactwu bylo
tak ~amo. Markowyczowa umiala dziwnie h.armonijnie obowiц
zek obywatelski zwiqzac z powolaniem literacko-artystycznem.
Zupelnie inny charakter majц opowiadania О l е k s у S t о r oz е n k і , 1805- 1874). Potomek setnik6w і pulkownik6w kozac-

27 J:pca 1859 r. pisze: ,.Bardzo pragn~ przeczytac kilka rozdzia16w (z no wej
pracy. - В. L.), o~zekuj~ prawdziwego s~du Pani''.
Ciekaw~ rad~ daje jej Turgieniew: "Niech Pani czyta Goethego, Homera
Szekspira, to najlepsze ze wszystkiego".
1

)

Nowobrancy -

rekruci; pryjom -

lokal asenterunkowy.

kich, wychowanek wojennej szkoly petersburskiej, oficer, 11 poskramiaj(\cy powstancow", ranny we wojnie tureckiej, nastc;cpnie
urzc;cdnik przy Murawiewie, wreszcie ziemianin і marszalek szlachty,
napisal 25 opowiadan, odznaczaj(\cych si«c pic;cknym jc;czykiem, zywem tempem akcji, lotn(\ fantazj(\ і niewymuszonym humorem;
Ch~tnie bral tematy
historji і korzystal z materjalбw etnograficznych, zwlaszcza z anekdot і facecyj.

z

Niejedno zanotowal sobie od stuletniego zaporozca, Korza.
ldeologicznie jednak te utwory nie stoj(\ wysoko. Ciekaw(\ jest
jego powiesc о М а r k u р r z е k І €і t у m, о tym ukrainskim Ahaswerze, ktбry mial ci«czkie zbrodnie na swojem sumieniu і odpokutowac -ich nie mбgl. Glowy ofiar swoich nosil we worku,
а kiedy sobie zycie chcial odebrac, worek ten robil sic;c jeszcze
cic;czszym. Tak mu s(\dzonem ЬуІо wlбczyc sic;c ро swiecie, d о
Р б k і n і е z а с z n і е с z у n 1 с d о Ь r z е, j е d у n і е z m ilosci do dobrych uczynkбw.
·
Nad t(\ powiesci(\ pracowal Storozenko lat ЗО і, niestety,
nie ukonczyl jej. Niestety, gdyz jest to utwбr oryginalny, rбz
ni(\cy si«c od typu dotychczasowych powiesci. Demonologja, fantastyka, etyczny swiatopogl(\d ludu, skladaj(\ SЇ(( na tresc rozno·
rodnC\ і ciekaw(\. Artemowskyj, rektor uniwersytetu, znawca literatur klasycznych і nowszych na przeczytanym egzemplarzu
napisal: 11Nic pic;ckniejszego nie czytalem і czytac nie b«cd«c"·
Naturalnie, ze dzisiejszy czytёlnik tak dalece "Przeklcctym
Markiem" zachwycac sic:c nie bccdzie, ale przyznac trzeba, ze
Storozenko mial jeden dar, ро wsze czasy bardzo cenny - nie
byl nudnym.
Z licznego grona pisarzy, ktбrzy wyst(\pili kolo roku 1860
przypomncc jeszcze L е о n і d а Н li Ь о w а, S t е f а n а R u d а n skiego і Anatola Swydnyckiego. Wszyscy trzej w zyciu і w utworach S(\ dziwnie sympatyczni. L еоn і d Н l і Ь о UІ
(1827-1893), nauczyciel gimnazjalny, stracil posadc;c w czasie
powstania 1863 r. jako 11 niebezpieczny dzialacz ukrainski" (wydawal tygodnik w Czernihowie) і popadl w cic;czk(\ biedc;c. Dopiero w kilka lat pб:iniej znalazl zajcccie w drukarni. Ale na zniweczone nadzieje і na zlamane zycie nie narzekal. І owszem,
w jego lirykach widoczny jest jakis usmiech poblazliwy, jakies
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dobroduszne przebaczenie. Przypomnimy dosc znany jego wiersz:
"Stojit' hora wysбkaja", w ktбrym zal za zmarnowanct mlodoscict
znalazl nast«ipUj(\cy wyraz:
Dla tebe moja riczenko,
szcze wesna,
А molodist' ne wernet' sia,
Ne wernet'sia wona І)
р owerne

Hlibiw pozostawil tez sporo bardzo pi«iknych bajek і wierszy kбw dla dzieci.
Anatol Swydnyckyj (1834-1871), podolski popowicz, ktбrego ojciec chcial widziec mnichem і biskupem, (stctd
nieporozumienie і grozba przeklenstwa), konczyl seminarjum duchowne, potem uniwersytet, biedowal okropnie, zanim zostal
nauczycieleпa gimnazjalnym. Porzucil gimnazjum, wstctpil do
akcyzy, lecz stracil t«i posad«i, zostal z zonct і dziecmi na bruku
і przedwczesnie umarl w n«idzy. Zostawil kilka nowel, dwie popularne piesni: "W z е Ь і І s z е І і t d w і s t і" і "W р о li d о І а
s t о j а І а", а wreszcie jedynct wi«ikszct powiesc "L u Ь о r а d z с у",
ktбra mu zapewnila miejsce w literaturze ро smierci, gdyz
dopiero w 14 Iat ро smierci zostala wydr\lkowanct і to w niepelnym tekscie we Lwowie.
• Luboradzcy", kronika familijna, jak j~ autor pod tytu em oznacza, ma w znacznej mierze charakter autobiograficzny. St~d iywosc
w rysunku postaci bohaterow і realizm w kresleniu obrazu іусіа duchowienstwa оа Р~ dolu rni~dzy rokiern 1830 а 1850, kiedy dawne patrjarchalne forrny jego rozkladaly si~ pod wplywern z jednej strony
polonizacyjnyrn а z drugiej rusyfikatorskirn (w domu rodzinnyrn Swydnyckiego rnowiono ро polsku). Jui sam wybor ternatu nie z іусіа ludu,
lecz inteligencji па wsi, swiadczy о oryginalnosci przedwczesnie zmarlego
autora, а przeprowadzenie tego tematu w rzutach smialych, energicznych, bez zbytecznych objasnien autora, potvtierdza ten wniosek.

Lecz najzdolniejszym z tej trбjcy byl Stefan R u d а n s k у j,
ktбry w ci«izkiej walce z biedct
zdobyl stanowisko Iekarza na Krymie, patrzyl na cudownct przy-

(1830-1873), podolski popowicz,

1

)

Dla сіеЬіе bowiem rzeczko ma,
Powroci jeszcze wiosna,
А mlodosc jui nie wroci si«;
Nie wroci si«: radosna.
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leczyl bezplatnie biednych, а siebie z suchot wyleczyc nie
і choc od dziecka byl nieszcz~sliwym pi~al tak wesole
і dowcipne humoreski, ze dzisiaj jeszcze, kto na Ukrainie chce
usmiac si~ szczerze, chwyta za "Spiwomowky" Rudanskiego.
Jest ich kilkaset, - wierszykбw, fraszek krбtkich na tematy
z facecyj, przypowiesci, anekdot, fabliaux, opracowanych tak
lekko, zgrabnie, dowcipnie, jakgdyby nie byly pisane, tylko improwizowane, nadzwyczajnem uchem wprost z powietrza chwytane. s'\ one ulubion(\ lektur(\ ludu, ale і najwybredniejszego
smakosza mog(\ zadowolnic, gdyz dowcip nie bywa trywjalny
а oprawa jego przypomina cyzelowane cacka. Wlasnie w tej
oprawie okazal si~ Rudanskyj prawdziwym mistrzem.
Dziwny kontrast do tych arcywesolych wierszykбw tworz'\
liryki Rudanskiego, pelne gl~bokiego smutku, ujmuj(\co szczerego w poetyckim wyrazie. Nalez'\ one do perel liryki ukrainskiej.
Na podstawie Markiewicza і Bantysz Kamenskiego napisal
Rudanskyj kilka poematбw historycznych w tonie ludowym, prб
bowal sil w dramacie і zajmowal si~ teogonj&\ ludow&\. Przetlб
maczyl tez "Batrachomiomachi~" oraz "Iliad~" Homera dwunastozgloskowym wierszem, wedlug zdania F ranki, u с z у n і І j &\
Ь І і z s z '\ і Ь а r d z і е j d І а n а s р r z у s t е р n &\·
Tragedj~ literack&\ Rudanskiego zwi~kszal fakt, ze ЬуІ on
odci~ty od umyslowego ruchu literackie go, ze pisal, nie wiedz(\C, czy utwory jego b~d&\· kiedykolwiek drukowane. Ale mimo
to w rozpacz nie wpadal і w wierszu "Hejze woly" zachcccal
swoich ziomkбw do wytrwalej pracy na ojczystem polu.
Nic wspбlnego z nim nie ma r6wiesnik Rudanskiego
D а nу І о Мо r d о we с, (w literaturze rosyjskiej Mordowcew,
1830-1905). Potomek starszyzny kozackiej, miccdzy donskimi
kozakami wyrosly, towarzysz szkolny Pypina, jako maly chlopak
przej&\1 sicc Miltonem, jako sluchacz uniwersytetu przetlumaczyl
"Krбlodworski rcckopis" na j~zyk ukrainski, pod wplywem
Sreznewskiego і Kostomarowa oddal si~ studjom ukrainskiej
historji і napisal swбj pierwszy oryginalny utwбr "Kozacy і morze". Podrбzowal wiele. Poznal Kaukaz, Krym, Niemcy, Egipt,
Ziemi~ swi~t&\, Armenj~, Hi~zpanj~, Wlochy, Austrj~, otrzymal
ytul ekscelencji і szcz~sliwie jakos przelawirowal przez іусі~
mбgl
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pomitedzy ukrainskim patrjotyzmem а lojalnosciC\ rosyjskC\. Swojej
literaturze dal kilka istotnie piteknyc~ opowiadan (Dzwonnik,
Saldatka, Starcy) і kilka mniejszej wartosci (Sen-nie sen, Powiedz miesi~czku), w ktбrych tez wsrбd refleksyjnej powodzi
mozna wylowic dosc liczne perly liryczne. Pisal rбwniez historyczne powiesci, ciekawe, ale nie gltebokie. Cz~sto popadal
w manierte, przypominajC\CC\ t. z. kotlarewszczyznte. Byl zdolnym
publicystC\ і pamitetnikarzem.

F ata morgana liberalizmu w Rosji.
Ukaz carski z roku 1876. Lw6w czwartem ogniskiem
umyslowego ruchu ukrainskiego.
Panowanie Mikolaja І. ЬуІо okresem ci«c:Zkief reakcji. Przy
zandarm6w, szpiegow, denuncjacji і dziesi«cciu cenzur
starano si«c zgn«cbic wszelk'\ mysl now'\. wszelki ruch wolnosciowy
w tej wielkiej tiurmie narodow. То tez kiedy na tron wst'\pil
car Aleksander 11. wsrбd bardzo ci«czkich dla Rosji okolicznosci,
stu narodom "od Moldawianina do Fina" usta si«c naraz rozwarly. Literatura і prasa ЬуІу jedynemi trybunami, z kt6rych
mozna ЬуІо przemawiac. St'\d ich nagly wzrost, nietylko wsrod
Moskali, ale wogole, w calem ogromnem imperjum zatem і na
Ukrainie. І st'\d tez roinica mi«cdzy temi literaturami а pismiennictwami na zachodzie, st'\d przewaga motywow spoleczno· politycznych nad innemi, przewaga tresci nad form'\, utylitaryzmu nad
t. z. sztuk'\ czyst'\; st'\d wreszcie przewaga tematow ludowych nad
innemi. Oswiecic, uswiadomic lud, to pierwszy cel pisarzy 1).
Ukrainskich przedewszystkiem, gdyz w ludzie wiejskim
і w potomkach dawnego wolnego kozactwa pokladano wszelkie
nadzieje. Uwlaszczyc ten lud, wyzwolic go z niewoli socjalnej,
stalo si«c haslem powsozechnem. Т ego domagal si«c Szewczenko
jeszcze przed rokiem 1847, za to poniosl tak ci«c:Zk'\ kar«c- і tego
domagano si«c teraz. О tem pisze Marko W owczok w swoich
nowelach, о tem myslct, m6wict, tego gorctco pragnct wszyscy
post«cpowi ludzie. W Petersburgu przedewszystkiem. Lud wiejski
і lepsza przeszlosc narodu, kiedy ten lud ЬуІ wolny і z or«c:Zem
ротосу

1) Wzrost liberalizmu і polityczoego radykalizmu, ktory charakteryzujц
utwory Czerniszewskiego, Dobrolubowa, Szczedwina, az do nihilizmu Pisarewa.
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bronil wolnosci, oto przedmiot literatury tego okresu. lnne znajdujC\ si(( na dalszym planie. Nasamprz6d to, со najv.razniejsze
і najblizsze. Wzruszyc sumienie spoleczne obrazem krzywdy
ludu, а ludowi przypomniec, ze on nie zawsze byl takim niewolnikiem, jak teraz, - а reszta sama juz przyjdzie jako nieunikniona koniecznosc. І nie tylko w Petersburgu. w kole
"Osnowy" tak myslano. Т С\ ideC\ ozywione tez byly miasta gubernjalne, z Kijowem na czele. RzucajC\ haslo "w lud !" і- idC\.
Nietylko Ukraiiicy, ale і Wlodzimierz Antonowicz, Tadeusz
Rylski 1 ), Pa\vlin Swi((cicki, z pochodzenia Polacy. ZakladajC\
szkoly, wydajC\ t. z. m о t у І k і, а kiedy w r. 1862 zwr6cono
si(( do ministerstwa oswiaty z prosbC\ о za prowadzenie j((zyka
ukraiiiskiego jako wykladowego na Ukrainie, to podr((cznik6w
ukraiiiskich ЬуІо wi((cej, niz polskich. Daremnie konserwatywne
obywatelstwo rzucalo tym mlodym pracownikom rozmaite klody
pod nogi і nazywalo ich ironicznie "chlopomanami"; swo1m
celom nie sprzyniewierzyli Si(( oni do smierci.
Antonowicz, profesor kijowskiego un , autor licznych prac, opartych nie tylko na drukowanych zrodlach, аІе te:i na materjal~ch archiwalnych, publicznych і prywatnych, о kozakaC'h, о mieszczanstwie, о hajdamaczyznie, о czarach na Ukrainie, archeolog, znakomity pedagog,
ktory wychowal саІу szereg uczonych, mic;dzy innymi Hruszewskiego,
pozostawil znan~ "Spowiedz", bardzo cenne "Wspomnienia z mlodych lat".
Pawlin Swic;cicki emigrowal do Lwowa, gdzie ЬуІ nauczycielem
gimn. і wydawal "Siolo", poswic;cone rzeczom ludowym ukrainsko-ruskim.
Uscenizowai.Katarzync;" Szewczenki, przerobil komedjc; Moliera ,,George
Dandin" і pisal bajki pod pseudonimem Ра w І о S w і j. D~:iyl do porozumienia ukrainsko·polskiego.

Przyszedl rok 1863. Carski rz(\d, pod pretekstem, ze mlodziez "chlopomanska", ukrainska і polska, przygotowywala
powstanie "za naszC\ і waszC\ wolnosc", pozamykal szkoly, pokonfiskowal podr«cczniki naukowe, zarzC\dzit liczne rewizje, areszty
і deportacje. Wreszcie pojawil si(( ukaz ministra Walujewa przeciw ukrainskiej ksi(\zce wog6le, streszczajC\CY si(( w slowach :
"Nie ЬуІо, niet і byt' nie mozet nikakowo malorossijskawo jazykau.
1

neoklasyk wydal w ubieglym roku
) jeden z Rylskich, mlody poeta,
bardzo dobry przeklad "Pana Tadeusza".
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Przyszlosc zadala klam temu twierdzeniu, ale narazie Walajew
mial na tyle mocy, ze zgniбtl kulturalny ruch ukraiiiski, ktбry
ро smierci cara Mikolaja І. tak pi~knie zacz'\t si~ ЬуІ rozwijac.
Skutek jednak ЬуІ ten, ze ruch бw przekroczyl korrlon w kierunku zachodnim.
Tutaj ро Markjanie Szaszkiewyczu і ро r. 1848 nastctpila
reakcja rusofilska, ktбra miala rozmaite powody, ale do ktбrej
і rz(\d tez przyloiyl r~k~ przez swoji\ niedosc przezorn(\ polityk~.
Usilujctc np. zaprowadzic alfabet laciiiski dawal broii do ri\k
moskalofilom, ktбrzy mбwili: "Oto widzicie, do czego сі panowie di\Z'\ ! Chcct nas zlacinizowac. А wi~c w Rosji zbawienie
nasze"!
Poezje Szewczenki, jego smierc, а wreszcie przesladowania
narodowego ruchu na Ukrainie ро powstaniu 1863 roku elektryzuj'\ mlodziez "ruski\" (jak wбwczas mбwiono) pod zaborem
austrjackim. Budzi si~ swiadomosc wspбlnosci narodowej, powstaje
kult Szewczenki, zaczyna si~ lamanie kordonu. Zaraz tez w 1863
roku pojawiaj(\ si~ we Lwowie W ес z е r nу сі, ро nich Ме t а
w 1865, Nywa, w 1866, Rusalka, wreszcie od 1867 Prawda,
ktбra utrzymala si~ najdluzej і przelamala oboj~tnosc spoleczeiistwa dla ruchu narodowego.
Tworzi\ sicc studenckie h r о m а d у (gminy) pod przewodnictwem patrjotyczncgo kaznodziei і autora popularnych publikacji Таnі ас z k і е w ус z а, wychowuje si~ саІу zast~p mlodych pisany і dzialaczy: Z а r е w у с z, К l у m k о w у с z, Wlodzimierz S z а s z k і е w ус z, Ilarjon Н r а Ь о w у с z, Z h а r s k у j,
Werchratskyj, Horbal і inni. W roku 1864 staraniem wicemarszalka sejmu Lawrowskiego powstaje Teatr Narodowy, w 1868 Proswita, а wreszcie w 187J Towarzystwo
і m і е n і а S z е w с z е n k і, ktбre fundusze na drukarnicc і wydawnictwa otrzymywalo w znacznej mierze od swoich braci ~ siбstr
z zaboru rosyjskiego (М il о r а d о w і с z о w а і inni). Ale w tym
ruchu literatu~a pi~kna z powodбw latwo zrozumialych stoi na
szarym koiicu. Tow. Szewczenki popiera nauk~, ,.Proswita" wydaje broszury popularne dla ludu, belletrystyka nie та wydawcбw, nie ma organu wyl(\cznie dJa swoich utworбw, роесі musz~
pracowac w mlodych organizacjach narodowych, muszct wyttizac
wszystkie sily, azeby z jednej strony wytrzymac przesladowa~
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wladz, ktбre patrzC\ na nich, jako na element wichszycieiski,
а z drugiej sprostac moskaiofilom, ktбrzy rozporz(\dzajC\ stokroc
wi~kszemi funduszami і majC\ za sobC\ w znacznej mierze .kler
і eiementy konserwatywne 1 ).
т (Jtez nic dziwnego, ze mlode, wcaie pi~kne taienty nie
rozwijaj'\ si~ w pelni і po~wi~caj(\ Iiteraturze jedynie swe niedospane noce. Na Ukrainie Naddnieprzanskiej literatami byli
obywatele, marszalkowie sziachty, profesorowie і rektorowie
uniwersytetбw, ekscellencje, nawet Szewczenko, podczas tych
kiiku Iat, kiedy byl wolnym, rozporzC\dzal swoim czasem і rбwniez
mial przed sobC\ katedr~, literaci zas gaiicyjscy to byli suplenci
gimnazjaini, urz~dnicy przez caly dzieii pracujC\CY w biurach,
ksi~za w gluchych і zapadlych k(\tach. Dopiero Franko poswi~ci
wszystek swбj czas і sity pracy literacko-naukowej і wynik
бw przewyzszy wszeikie oczekiwania. Przed nim na kartach historji literatury zapisali swe imiona mi~dzy innymi: F е d і r Z arewycz, autor powiesci "Chlopskie dziecko 11 1 Wlodzimierz
S z а s z k і е w ус z autor lirykбw, opowiadania "Zemsta і wspanialomysinosC'' oraz dramatбw "Sila milosci" і "Т ymko Chmeinyckyj", О m е І а n О h оn о w s k у j, filoiog і autor historji ukr.
literatury (5 sporych tomбw), napisal dwa dramaty: "Fedko
Ostrozskyj 11 і "Haiszka Ostrozska", Ко r n е І U s tj а nо w ус z,
syn Mikolaja, malarz, dekiamator, pisal poematy і dramaty historyczne oraz wiersze, swiadCZ(\CC о znacznym talencie. Wieikie
nadzieje zapowiadal Ksenofont К l у m k о w ус z, ( 1836-1881)
redaktor, wydawca, tluшacz Gogoia, Korzeniowskiego, pierwszej
1) Do moskalofili nalezeli: Kanon1k Ре t r u s z е w ус z, historyk, filolog.
archeolog, w у d а w с а І а t о р і s 6 w і а u t о r е t у m о І о g і с z n е g о
s l о w о і k а, ktory podarowal Petersburskiej Akademji Nauk. В о h d а о D id у с k і, poeta і redaktor, autor poematu В u j t u r W s е w о І о d і k о n і u·
s z у. Kanonik Н u s z а l ew ус z. napisal piesn w rodzaju konserwatywnego
hymnu М у r w а m Ь r а t і а і melodramat "Pidhiriane" (Podgorzanie), do ktorego muzyk~ dorobil W е r Ь у с k у j. N а u m о w у с z, wcale dobry popularyzator і redaktor ludowego czasopisma N а u k а. Wreszcie Zalozeckij, -Нalk.,
Юaudja Aleksewycz і najzdolniejszy z nich jako literat С h у l а k, autor kilkв
powiesci nie bez pewnej wartosci.
Mieli oni w swoim r~ku bardzo bogate instytucje: "N а r о d nу D о m-.
і S t а u r ор і g j ~ z drukarni~, kamienicami і kilku wi~kszemi maj~tb~
ziemskiemi.
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piesni Iliady na jC(zyk ukr. і niektбrych utworбw Szewczenki na
jC(7.yk niemiecki. Nalezy do talentбw WЇC(cej niz sredniej miary,
ktбre wsrбd ciC(zkich warunkбw nie zdolaly siC( rozwinctc·
Intenzywnie pracuict bracia В а r w і n s с у: Osyp, Wlodzimierz і Aleksander; na niwie poetycznej wybijaict siC(: Wlodzi·
mierz Ма sl а k і julja S z n aj d er- Niementowska. Na pedagogicznem polu odznacza siC( juljan Romanczuk, znany polityk
і bardzo pilny redaktor wydawnictwa klasykбw ukrainskich,
pierwszej tego rodzaju systematycznej edycji. Bracia Barwinscy,
podolscy popowicze, pracowali: Osyp, jako dramaturg, Wlodzimierz jako redaktor, zalozyciel "Dila", powiesciopisarz, organizator polityczny, Aleksander, czlonek austr. lzby Panбw, jako
wydawca bibljoteki historycznej, і autor podrC(cznikбw szkolnych
do nauki historji literatury. Wlodzimierz (1850-1883) jest. autorem powiesci z rodzinnego zycia gr. kat. ksiC(:Zy р. t~ "Skoszony
kwiat". Wlodzimierz Maslak ЬуІ przez jakis czas nauczycielem
gimnazjalnym w Krakowie, pisal poezje liryczne, humoreski,
fejl~tony. МіаІ dowcip і humor, dosc rzadki w literaturze
ukrainskiej.
(Ks. Jan Badeni pisal w "Przeglctdzie powszech." о iego
zbiorku wierszy: "То istotnie poezje w najlepszem tego slowa
znaczeniu... Pod wzglC(dem wysokiego nastroju ducha і sily
wspaniala jest piesn "Radbym ja". То cos jak "Oda do mlo,
dosci ", tylko w szatC( dumki przybrana ").
julja Sznajder (pseud. Ulana Krawczenko) (* 1862) zajmuje
miC(dzy poetkami miejsce powazne dziC(ki swym poezjom patrjotycznym.
Na uboczu stoi grupka bukowinskich pisarzy: Р r о d а n ow і е, F е r 1е j е w ус z е і W о r о Ь k о w ус z е, Skulscy-Miakowie de Orobko, z kt6rych starszy lzydor, ksictdz і profesor
muzyki w Czerniowcach, autor piesni "Nad Prutom u luzi"
і kilku operetek, pisal liryczne wiersze, poematy, opowiadania
і sztuki teatralne pod swoim szlacheckim nazwiskiem Danylo
Mlaka. ВуІ jeszcze na schylku ХІХ stulecia bardzo popularnym. Najzdolniejszy z nich jest Os у р, D о m і n і k Но r od у n s k у j de F е d' k о w ус z (1834-1888), syn szlachcica
і wdowy ро kr. kat. proboszczu Daszkiewyczu. .Urodzit siC(
na Bukowinie, do realnej szkoly chodzil w Czerniowcach.
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Maj(\C lat 15 poszedl па Moldawte, gdzie роzпаІ site z malarzem Rudolfem Rotkelem, ktбry zach((cil go do pracy literackiej. W 19 roku zycia wst(\pil do wojska і w czasie wojпy
z Wlochami (1859 r.) pod Kassano пapisal swбj pierwszy ukrainski
wiersz "Nocleg" W roku 1862 wyst(\pil z wojska, zrzucil mundur oficerski а przywdzial huculski і byl wбjtem w swojej wsi
rodziппej. Jakis czas реІпіІ obowi(\zki iпspektora szkolпego, to
zпowu redaktora, az wreszcie osiadl па stale w Czerпiowcach,
gdzie zyl jak odludek, coraz bardziej zatapiaj'\c si(( w mistyce
і kabalistyce. Jest to пajwi((kszy talent poetycki w okresie mi((dzy smierciC\ Szewczeпki, а poetyck'\ dojrzalosci'\ F raпki. Mial
swбj styl і swoj'\ form((, literacki j((zyk піесо huculizowal). Jego
liryczпe utwory па motywach huculskich і zolnierskich S(\ zupelпie orygiпalпe; ЬуІу tlumaczoпe na j((zyki оЬсе, па polski
·w "Klosach", а пiektбre staly si(( wlasпosci(\ ludu.
і іс

Zolnierz czyta list od matki, ktora pisze, іе u nich sroga zima
marznie, Ьо niema komu drew z lasu przywiesc.
І

schopyw sia, jak polumin
Poletiw, jak ptach,
А witer mu ne jde w dohin,
Во hodi mu tak 1 ).
Zdezerterowal . . ·.
То znowu iolnierz-hucul stoi na warcie przed Burgiem wiedenskim І przywidujц mu si~ gory bt~kitne, chodzi ро nich і pyta si~ matki.
dlaczego nie pisze do niego, А matka odpowiada, іе nie moie, Ьо
w grobie leiy. Budzi go z tych marzen dzwon na kosciele sw. Stefana.
Strzal, krew leje si~ ро marmurze....
Biwakowe іусіе, oczekiwanie bitwy, trwoga, smierc na pobojowisku
na obcej ziemi і za оЬсц spraw~. - саІа tragedja ; olnierska przemawia
do nas z tych wierszy na pozor prostych, а wistocie ogromnie trudnych, - nawet do tlumaczenia.

Bard.zo orygiпalпe S(\ "Okruszki", szпur impresjoпistyczпych
perelek. Napisaпe przed laty 50, nie stracily nic ze swego blasku.
1

)

І

zerwal si~ jak plomien ten,
Polecial jak ptak,
д wiatr za nim nie p~dzi hen,
Во trudno mu tak.
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Tak samo poemat о smierci "Dowbusza", о "Krбlu Hucule'',
hucufskim Barbarosie, о "swicccie w Takowie", а wreszcie nokturn "Senne mary". Nawet jego przeklady z Goethego, Ulanda
і Heinego S(\ wlasciwie huculizowanemi transpozycjami, n-. ktб
rych tlumacz wyciska swe indywidualne picctno. Z chwilct jednak,
kiedy F ed'kowycz przejctl sicc utworami Szewczenki і z poety
regjonalnego, z piewcy huculszczyzny chcial stac sicc poetct
wszechukrainskim - zaczctl brac na swej harfie tony falszywe,
niezgodne z tct harmonj(\, ktбrct nosil w duszy. Na Szewczence
і Szopenhauerze zalamal site poeta Fed'kowycz. Mistyka dokonala reszty. Jego tragedja "Dowbusz", nad ktбrct wiele lat pracowal, pozostala dotychczas sfinksem litt=rackim.
Natomiast jego nowele huculskie, wydane przez Drahomanowa (1876) і poprzedzone obszetnym wstccpem, mog(\ smialo
stanctc obok n Narodnych opowiadan" Marka Wowczka. Bardzo
picckne S(\ jego bajki dla dzieci. Wielu poetбw і poetek opiewalo pitekno gбr huculskich і huculskiego, rycerskiego plemienia,
ale nikt tak ро huculsku nie pisal. Ро ojcu ukrainsko-polski
szlachcic, ро matce hucul, ducha huculskiego nie potrzebowal
studjowac, gdy:i go mial w sobie.-

-~·-

Przesladowaпie

ukr. ruchu umyslowego w Rosji.
Emigracja. Drahomanow. Realizm. Powiesc.

Represje rz'\du carskiego ро powstaniu 1863 roku wstrzymaly ЬуІу na lat prawie 10 dalszy rozwбj ukraiiiskiego slowa
pod zaborem rosyjskim. Dopiero ро roku 1870 budzi si«c tam
silniejszy ruch naukowy, ktбrego przedstawicielami S'\: Antonowycz, Drahomanow, Potebnia, Zyteckyj, Naumenko, Mychalczuk,
Czubyiiskyj, Rudczenko і tysenko. Ale zbyt liczne t cenne
prace tych znakomitych uczonych budz'\ czujnosc rz'\du, ktбry
wydaje jedyny w historji kultury ukaz carski z r. 1876. Мое'\
tego ukazu nie wolno ЬуІо w Rosji pisac, drukowac, publicznie
przemawiac, а nawet spiewac ро ukraiiisku. Zwini«cto poludniowozachodni oddzial towarzystwa geograficznego, а Drahomanowa
pozbawiono katedry. Zaczyna si«c emigracja. Emigranci wydaj'\
utwory S?.ewczenki w Pradze (1876), а w Genewie powstaje
ukrainskie wydawnictwo polityczne, okolo ktбrego grupuj'\ si«c
Drahomanow, Wowk (Volcov), Podolynskyj і Pawlyk. Tutaj wychodzi (1878-1882) Hromada, tutaj ukazuj'\ si«c rewolucyjne
powiesci Myrnego, nowe wydanie Szewczenki і caly szereg
,ksi'\zek, zabronionych przez cenzur((, nietylko w Rosji, ale
w Austrji.
Nadzwyczajn'\ dzialalnosc rozwija Mychajlo D r а h о m an о w (1841 1895).
Historyk, etnograf, filolog, socjolog, krytyk і pub!icysta, pisze kilku j«;zykami, prace jego drukujl\ rozmaite czasopisma europejske і amerykanskie;
zwiedza Lwow, Pragc:, Heidelberg, Florencj«(, Wieden, Zurych, Genew«;, utrzymuje zwiцzki z postc;powym ruchem w Rosji і zach. Europie, koresponduje,
jak і gdzie tylko moie, па wszystkich frontach prowadzi walk«; z caratem
w imi«( post«(pu і wolnosti Rownoczesnie wywoluje przewr6t w. ideologji swego
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spoleczenstwa, zwalcza konserwatyzm, przestarzale
przesuwa na Zachod oplotki narodowe, stara sit:;
Uk· ainie zwil\zac z ruchem umyslowym w Europie.
tedrt:; historji powszechnej w Sofji, gdzie umarl w
Jiteratury wywarl wplyw, jak nikt drugi.

pogl~dy,

Wl\ski nacjonalizm,
ruch literacko-narodowy na
W roku 1889 otrzymal kar. lb9~. Na dalszy rozwoj

Do pisarzy, ktбrzy nietylko przetrwali represje і grzesladowania caratu, ale pismiennictwo swoje wzbogacili utworami
wic;kszej wartosci nalezct w pierwszym rzc;dzie: Konyskyj, Myrnyj
і Lewyckyj.
Aleksander Коn у s k у j (1836 -1900), dziedzic starego
imienia, za chlopomanstwo wi~ziony і zeslany do Wologdy
і Tot'my, gdzie omal nie oslepl, pozostawal w zywych stosunkach z lwowskimi Ukraincami і ЬуІ jednym z inicjatorбw
tow. im. Szewczenki. Prбcz pierwszej, pelnej biografji Szewczenki w dwбch sporych tomach і licznych poezyj, rozmaitego
rodzaju, napisa{ przeszlo 50 powiesci і opowiadan z zycia ludu,
duchowienstwa oraz inteligencji swieckiej, dotykajctc sic; w nich
najrozmaitszych pytan: politycznych, socjalnych і moralno-wychowawczych. Ideowiec, patrjota, dla ktбrego literatura ma о tyle
wart<..•sc, о ile pozostaje na sluzbie realnego zycia, oswieca,
uswiadamia, uszlachetnia. "Sztuki dla sztuki-' nie uznawal, jak
zreszt(\ wielu innych w tych cic;zkich czasach walki о іусіе narodowe. Rozumie si~, ze w takich warunkach trudno utrzymac
si~ na tej cienkiej linji, па ktбrej konczy si~ sztuka, а zaczyna
tendencja, propaganda lub doktrynerstwo. Konyskyj przekraczal j(\ niejednokrotnie, аІе spuscizna jego jest tak obfita,_ie
і dla literatury pi~knej sporo miejsca zostalo.

Z cenniejszych

powiesci wyliczc;: Jurij

Но r о w е

n k Q~

МІ ody w і е k Ма k s у m а О d у nса, ;powiesc antobjograficznz9

G r z е s z n і с у, N і е р r z е j е d n а n а , W g о s с і n і е d о Ь r ~~j
w d о m u 1е р і е j , О s m d n і z і ус і а L u І і і jedna cz na,.!~
pic;kniejszych - N а j е m n і с а. Caly szereg typбw і charaktit'3w~
niezliczona ilosc zdarzen, sytuacyj, rozmбw, korowбd lat рі~~,..
dziesi~ciu przesuwa si~ w tych powiesciach przed nami. Widziroy
tam romantykбw, narodolubcбw, entuzjastбw, dalej praft~~y~
dzialaczy, wreszcie kosmopolitбw, agitatorбw, eg-oistб.w~.. $j~j:i
patje autora S(\ ро stronie nacjonalistбw, ideo\vc.~.::W.ew~
z kosmopolityzmem і materjalizmem.
~-~~~~~~
.... ~."-~---~'-~--~-~-_:--=--l_ft~;:
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Konyskyj pisze przewaznae realistycznie, ale realizm jego
czccsto ma jakies refleksy dawniejszych kierunkбw, przedewszystkiem romantycznego symbolizmu. Wraz z Kuliszem і mlodszym od nich Drahomanowem przyczynil sicc znacznie do moralnego przelamania kordonu, do duchowego zjednoczenia narodu, po:itycznie rozdartego na czccsci.
lwan Neczuj l..ewyckyj, popowicz, urodzony w 1838 r.
w Steblowie, na Kijowszczyinie, nauczyciel gimnazjalny, zyl
w Poltawie, Kaliszu, Siedlcu, Kiszeniowie, wreszcie na starosc
osiadl na Kijowie, gdzie tez umarl w 1918 r. і ЬуІ pochowany
na koszt panstwa za rzC\dбw Centralnej Rady.
Napisal саІу szereg powiesci: Horyslawska Noc, Dwie
Moskiewki, Mykota Dzerja, Burlaczka, Chmury, Kajdaszowa rodzina, Przyczepa, Staroswieccy batiuszkowie і matuszki; pisal
tez opowiadania, humoreski, dramatyczne utwory: ("Marusia Bohuslawka" і "Na Kozumiakach"), naukowe rozprawy, publicystyczne artykuly і ksiC\zki historyczno-popularne. Zrбwnowazony
і spokojny pracowal pilnie і systematycznie dajC\c w swoich
licznych utworach szeroki і w szczegбlach opracowany obraz
Ukrainy, w okresie ро zniesieniu poddanstwa. Ogбlne wrazenie - zawбd. Spodziewano sicc wolnosci, postccpu, dobrobytu,
osiC\gniccto zas tylko nieco wolnosci osobistej dla ludu. ZresztC\
nowe formy ucisku, nowa bieda wsrбd starej ciemnoty. ,,SchnC\
nasze jary, wysycha nasza woda, slonce wypala nas~e gбry, jak
zmija ostatniC\ silcc z ziemi wysysa nasz wrбg. . . W esoly і picckny
ten swiat Воіу, ale ludziom zyje sicc na nim brzydko ... " Ten
obraz Ukrainy ро roku 1861 najwymowniej charakteryzuje Neczuj w piccknej poetycznej kazce .. Zaporozcy", w ktбrej zaczarowana bohaterka, wrбciwszy ро latach stu do ojczystego osiedla
і zastawszy tutaj stan stokroc gorszy, niz przed stu laty, przemienia sicc w krzew kalinowy.
Nie zadowalnia sicc jednak l..ewyckyj ogбlnem wrazeniem
tego ponurego obrazu, analizuje go, szuka powodбw і przyczyn. Znajduje je w lokajsko-soldacko-czynowniczej cywilizacji
moskiewskiej, w cudzej moskiewskiej szkole, tak nieodpowiedniej
dla ksztaltowania ukrainskiego ducha, w szkole, ktбra podaje
znieksztalcone okruchy wiedzy europejskiej. Znajduje je w niezrozumieniu dziejowego okresu zarбwno przez warstwy panskie,
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jak і przez lud і jego duchowienstwo. Panowie, straciwszy te
przywileje, ktбre dawal im system "kripactwa", stracili tez orj en •
tacj((, zgubili sif( w nowej sytuacji, zrobili si(( ludimi bez celбw
wy:Zszych, bez programu, bez duszy. Lud zas, zamiast radowac
Si((, ze moze sam О sobie myslec і stanowic, nienawidzi nawet
tych panбw, ktбrzy jego dobra pragn(\, nie szuka z nimi wspбl·
obywatelstwa і wspбltroski о to, со jest im wspбlne, о dobro
ziemi rodzimej.
Na takiem smutnem tle rysuje Neczuj саІ'\ ogromn(\ galerjf(
postaci, wiesniakбw і wiesniaczek, duchownych, czynownikбw,
mniej lub wi((cej ciemnych, nieprzystosowanych do zycia, ton'\cych w jego wirze, konserwatystбw і post((powcбw, apatycznych
niedol((g6w і rewolucjonistбw. Daje tez і postacie pozytywne,
aktywne, takie, ktбre tworz'\ przyszlosc. Ale te udaj'\ mu si((
gorzej. Brak mu bowiem entuzjazmu, ekstazy і twбrczego polotu'
bez czego takie twory musialy wypasc blado, deklamacyjnie,
retorycznie. l..ewyckyj nosil w swem sercu obraz innej swiatlej,
bogatej, pif(knej, Ьо wolnej Ukrainy, ale oczy jego, zbyt do
ciemnych kolorбw przywykle, tych nowych, jasnych z wra:iliwosci'\ tworCZ(\ nie odczuwaly.
Pod wzgl((dem literackim najwi((ksz(\ wartosc maj'\ cytowani wyzej "Zaporo:icy" і "Familja Kajdasza", realistyczny obraz
przecif(tnej wiejskiej rodziny z tego okresu.
Lewyckyj bardzo dbal о j((zyk literacki, nowych ram jednak
dla swoich obrazбw nie tworzyl. F orma przewainie stara - szerokie, epiczne opowiadanie, przerywane rozmowami, opisami
і wynurzeniami autora. Calosc, to epopeja zycia na Ukrainie
ро roku 1861.
Jako artysta і psycholog przewyzszal Lewyckiego Му r nу j,
chociaz nie dorбwnywal mu ani bogactwem obserwacji, ani ogromem pracy. Pracow~ mniej, ale intenzywniej, z silniejszemi impulsami twбrczemi, z wi((kszym temperamentem і bujniejszym
polotem. Nie rozrastal si(( w szerz, lecz bardziej sif(gal w glctb·
Myrnyj, to pseudonim Ар а nа s а R u d с z е n k і, prezydenta
izby skarbowej, ktбry w roku 1921 umarl w Poltawie w okrop:_
nej n((dzy. Tlo do swoich utworбw kresli rf(k'\ pewnego artys~
nie rozdrabia si((, nie gapi si(( (о ile wolno sif( tak wyrazic), widz'\c zycie w jego zewn((trznych przejawach, lecz analizuje je;.
16•- -
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szukaj'\c motorбw nie na powierzchni, ale w gl«cbiach, w psychologicznych procesach duszy. "l:.ychyj poputaw" і "Pjanycia",
to pierwsze psychologiczne obrazki dusz niklych і biernych.
Aktywizm przejawia si«c w powiesci wi«ckszej р. t. "Zli ludzie",
ktбrej bohaterowie, chocia.Z nie osi~gaj'\ zwyci«cstwa we walce
ze zlem, ale sama ta walka przynosila im zadowolenie bez porбwnania wi«cksze, niz bytowanie pasywne. Walka ze zlem і szukanie prawdy w zyciu, 2:(\dza dobra і pi«ckna, to glбwne motywy utworбw Myrnego, mif(dzy innemi tez powiesci na szerokie rozmiary zakrojonej р. t. "Chyba rycz'\ woly, kiedy jasla
pelne ?" Genewa 1879) napisanej na spбlk«c z Bilykiem 1). Bohater tej powiesci, Czipka, rewolucjonista wiejsk1, produkt fatalnych stosunkбw spolecznych, w swej Z(\dzy walki ze zlem
brnie coraz dalej az do zbrodni, do jakiegos nihilizmu moralnego, do szalu, w ktбrym wola, ze gdyby mбgl, to zniszczylby
swiat caly, аЬу wyrбsl nowy, inny, leps1y і sprawiedliwszy.
Przesliczne jasne obrazki (пр. Polna Krбlewna) przeplataj(\, niby
dla wytchnienia czytelnika, ten ponury dramat spoleczny. Bardzo ladny obrazek dzieci«ccej psychologji dal Myrnyj w Morozenku і zabawny, nie pozbawiony satyrycznego zacif(cia epizod
z zycia policyjnego czynownika przedstawil w noweli "t.owy".
Bohater z calym aparatem policyjnym poszukuje w prowincjonalnem miescie niebezpiecznego politycznego dzialacza і znajduje w hotelu swojq ionc; z oficerem.

,
Powiesci pisal tez Borys Н r і n с z е n k о (pseudonim W asyl Czajczenko). Pochodzil. "z panбw", urodzil si«c w r. 1863
w Charkowszczyznie, umarl we Wloszech 1910 r. Opracowal
kilkadziesictt ksictzek popularnych rozmaitej tresci, wydal k.ilka
tomikбw wierszy, kilka tomбw dramat6w, opowiadan і powiesci.
Zasluzyl si«c wielce jako etnograf і autor wielkiego ukrainskiego
slownika, nagrodzonego przez Petersbursk'\ Akademjf( Nauk.
W poezjach przewaz~j'\ motywy spoleczne і patrjotyczne,
jak w og6le w calej jego niezmordowanej pracy wid_oczne S(\
cele nie czysto artystycznej, lecz bardziej patrjotyczno-utylitar·
·nej natury. Jak wielu innych pojmowal czynnosc literack'\ prze1
)

W spolpracownictwa dotychczas nalezycie ріе wyjasniono.
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dewszystkiem jako spelnianie obowi'\zku obywatelskiego, jako
sluzbC( narodowi. То tez w jego powiesciach "Sloneczny promien", "Na rozdrozu", w ideowych romansach z zycia inteligencji, wiC(cej jest rezonerstwa і programowej deklamacji, niz
artyzmu і· poezji. Mialy tez one bardziej narodowo-wychowawcze,
niz literacko-twбrcze znaczenie. Wyzej stoj(\ powiesci ludowe:
"Wsrбd ciemnej nocy" і "Pod cichemi wierzbami". PiC(kn" jest
konkursowa nowela "Chatka w balce". Wiernё\ wspбlpracow
nicё\ jego na polu oswiatowym byta niedawno zmarla zona, znana
pod pseudonimem Ма rj і Z а h і r n і.
Pod zaborem austrjackim podobnemi intencjami przejC(ta
byla N а t а lj'a Ко Ь r у n s k а (1855-1920), przodownica emancypacyjnego ruchu kobiecego, autorka opowiadan "Duch czasu",
"Dla kё\ska chleba", "Jadzia і Katrusia", do ktбrych tematy
brala Z zycia wspolczesnego, а pod Viplywem europejskich }iteratur szukala nowej formy.
W opowiadaniach "Dusza" і "Rбza'' od realizmu przechodzi
w swiat fantastyczno-mistyczny. Dokola wydawnictw, zapocz"tkowanych przez Kobrynsk", grupujё\ siC( literatki: Ulana Krawczenko (Niementowska), Dniprowa Czajka (Wasylewska), Klementyna Bojarska, dalej ten ruch prowadzё\ Konstantyna Malycka і О. Kysylewska. Оо wysokich wynikбw doprowadzajц:
Lesia Ukrainka, Olga Kobylanska і Katrja Hrynewyczewa.

Те а t

r.

W oslawionym ukazie carskim najpr~dzej zrobiono wylom
na polu dramatycznem. Mychajlo Staryckyj і trzech braci Tobylewyczбw (Karpenko Karyj, Sadowskyj і Sakrakanskyj), ziemianie-teatromani, otrzymali w roku 1883 zezwolenie na prowadzenie teatru - poza granicami Ukrainy, z tem jeszcze dodatkiem, ze ukrainska sztuka moze Ьус granч tylko obok rosyjskiej 1). Nie szcz~dzчc ani trudu, ani wkladбw pieni~znych, zebrali oni trup~, najlepszC\, jaka dotychczas istniala na Ukrainie.
Prбcz braci Tobilewyczбw, ktбrzy okazali si~ pierwszorz~dnymi
aktorami, odznaczali si~ jeszcze Kropywnickyj, Zatyrkiewyczowa
і najwi~ksza tragiczka ukrainska, Zankowecka. Т eatr gral w Moskwie і Petersburgu а zdobyl sobie takч slaw~, ze nawet car
ze swoim dworem odwiedzal przedstawienia. W skutek tego
otrzymal ten teatr zezwolenie grania na Ukrainie і juz bez oficjalnych sztuk rosyjskich.
Nadzwyczajne powodzenie Tobilewyczбw zach~cilo innych
do tworzenia w~drownych trup, ktбrych z poczчtkiem ХХ stulecia bylo juz kilkadziesiC\t. Zadna jednak trupie Staryckiego nie
dorбwnywala. Rozwбj teatru wywolal wzmozonч produkcj~ dramatycznC\, gdyz dotychczasowy repertuar nie wystarczal. Na tem
polu zasluzyli sic; przedewszystkiem: Staryckyj, Kropywnyckyj
і Karpenko Karwyj.
Мус h а j І о S t а r ус k у j (1840-1904), syn wlasciciela
wi~kszych posiadlosci z Poltawszczyzny, znany ЬуІ jako tlumacz
Szekspira, Byrona, Mickiewicza, Puszkina, Lermontowa і serbskich
piesni ludowych. Wladal pi~knym, mozna powiedziec wzoro1

)

Z poczl\tku grano jeden akt rosyjskiej, jeden ukraiiiskiej sztuki.
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wym j«:czykiem, і wyrobionё\ technikё\ wierszow(\, со okazalo si«:c
zwlaszcza w jego oryginalnych poezjach, ktore zacz«:cly si«:c pojawiac od roku 1868 poczё\wszy.
Spiewaj і placz і bl\di gotowy,
Nie wawrzynowy а cierniowy
Wianek polozyc na swl\ skron!

wzywal swoich to\\·arzyszy-poetow. Nie zrywajё\c z tradycjё\
piesni narodowej, wzbogacal jё\ coraz nowemi tematami, nowemi
formami, ideami, chcial jё\ widziec nietylko strozkё\ ogniska domowego, со bylo idealem dawnych ukrainofilow, ale і przewodniczkё\ ruchu narodowego.
Dla teatru napisal okolo ЗО sztuk, wsrod nich sporo przerobek,
mi~dzy innemi "Cyganka Aza" z powiesci Kraszewskiego "Chata
za wsi(\", ktora cieszyla si~ ogromnem powodzeniem na scenach ukrainskich, podobnie jak po:iniej Slowackiego Ма z е р а
і Rydla Z а с z а r о w а n е Ко l о w ukrainskich wcale dobrych
przekladach.
Z oryginalnych dramatow najcenniejszy jest u Nie SC\dzone
bylo 11 (Ne sudylos), na temat stosunku inteligencji do ludu. Tutaj frazes і blag(( narodowё\ przeciwstawil Staryckyj szczerej,
realnej pracy dla dobra ludu.
W historycznych tragedjach: "Obrona Buszy", "Marusia
Bohuslawka", "Ostatnia noc", umial wybrac prawdziwie dramatyczny moment dziejowy, ale dyrektor teatru przeszkadzal
matycznemu pisarzowi. Teatr duzy, z personelem, zlozonym
ze 100 osob, dawal wiele zaj«:ccia, а procz tego Staryckyj nadto
tu tkwit w tej teatralnej atmosferze, licZC\C site z efektami scenicznemi і z powodzeniem swoich sztuk.
Marko Kro pywnyckyj (1841 - 1910), znakomity
aktor і tworca ukrainskiej szkoly teatralnej, napisal w r. 1863
swoj pierwszy dramat "Daj sercu wol«:c", potem "Hlytaja", "Olesite", "Dwie rodziny "Zajdyholow«:c", "Rozgardjasz" і wiele innych. Znakomity jest satyryczny sketsch "Ро rewizji", w ktorym,
jak powiada jefremow, poza widocznym komizmem sytuacji,
ukrywa site wewn«:ctrzny dramatyzm і az, prosi site na wierzch oburzenie. Sztuka ta nalezala do koncertowych w repertuarze
teatru Staryckiego, wzgl«:cdnie braci Tobylewyczow. Ale і w sztukach Kropywnyckiego aktor robi konkurencj(( autorowi.
11

,
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Autor liczy sі€ё z powodzeniem aktora, z technikC\ sceniczn(\, z zespolem, w ktбrym ustawicznie gra. То tez sztuki te S(\
bardzo sceniczne, а mniej literackie-sceniczne, gdy:i pisane scenami. St(\d, wedlug zdania jefremowa, ktбry ten teatr dobrze
znal, pewna rozci(\glosc akcji, do tego czasu. az przyjdzie jakas
swietna scena, ktбra ozywi cal(\ sztuk€ё і tchnie na widza czems
tak mu bliskiem, iz oderwac sі€ё od niej nie b€ёdzie mбgl z ciekawosci.
Najpбzniej jako autor dramatyczny wyst€ёpuje І w а n Т obylewycz, (pseudonim Karpenko Karyj)- (1845 -1907).
І on rбwniez oddechal t(\ atmosfer(\, ktбra unosila si~ nad Ukrain(\
ро zniesieniu "kripactwa '' {panszczyzny). Zaznal niedoli skazanca
і zeslanca; patrzal na teatr, jako na jedyn(\ wбwczas trybun€ё,
z ktбrej moglo ro7legac sі€ё ukrainskie slowo, powolanie zas
pisarza pojmowal, jako zaszczytn(\ sluzb~ obywatelskC\ і narodow(\, ale mial talent wi€ёkszy od swoich poprzednikбw,
і ЬуІ mniej aktorem, а wi€ёcej dramatycznym autorem. Odrzuca
wі€ёс efekty sceniczne, dzialanie na widowni€ё za pomocC\ poszczegбlnych scenek, wci(\:i jeszcze przypominaj(\cych stare intermedja і wertep (szopk€ё), а stara sі€ё dzialac calosciC\ utworu,,
zbudowanego od pocz(\tku do konca jednolicie, na pewnem zalozeniu literackiem і w pewnym tez stylu. Debjutowal w "Burlaci" 1883. za ktбrym poszla "Bondarбwna", "M(\dry і glupi",
"Najemnica" .Martyn Borula", "Marnosc" (Sujeta), .. Ojcowa
kazka", "Sto tysi€ёcy", "Paliwoda•, "Gazda", "Nieszcz€ёsna",
oraz historyczne sztuki : "Serbjyn ", 11 Со bylo, to mchem poroslo ",
"Ponad Dnieprem" і "Sawa Czalyjn.
Utwory te, jako calosc, wykazuj(\ d(\zenie do pewnego
systemu w swiatopogl(\dzie dramaturga, tak jak swoje systemy
maj(\ filozofowie. То jиZ nie swiatopogl(\d romantyka, etnografa,
kozako-ukrainofila, to nie 11 kasowe sztuki teatralne", lecz wyniki myslowe w dramatyczn'\ formc; uj€ёte, przemyslenia czlowieka, stoj'\cego nad wirem zyciowym і szukaj(\cego w nim
pewnych praw naturalnych... Czlowiek iest egoist'\, pragni е zycia
і uzycia, chociazby z krzywdC\ drugich. Zdobywa je, roztrC\cajC\c
drugich lokciami, eksploatujC\c ich sil€ё fizyczn(\, lami(\c .і koszlawi(\c moralnosc, szerz(\C rozpust€ё, przekupstwo, zgniliznc;. Swiat
to targowisko ogromne, na ktбrem wszystko і wszystkich kupic
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mozna, z wyj~tkiem nielicznych... А WYJSCІe z tego piekielnego
wiru ?... W aktywizmie, w zrzeszeniu jednostek inaczej mysl~
cych, w ich solidarnosci, а wreszcie w powrotnem zblizeniu site
do przyrody.
Bl~kaj~ site idee Russa, przypomina site Ruskin, і chutorjanizm Kulisza... Tobilewicze, to ziemianie, to rody rolne. Czuj~
poezjt( roli і poezjt( pracy na niej. Ale wlasnie w tem ukochaniu
ziemi і w tej poezji pracy jest pewien entuzjazm twбrczy, moze
nawet ekzaltacja, ekstaza, ziemianska ambicja, ale w kazdym
razie cos, со c~owieka podnosi, powiteksza, а witec uszlachetnia.
Karpenko Karyj, jak Neczuj і Myrnyj, jest realist~ і pesymist~, ale nie zrzted~ і sledziennikiem, gdyz ma w sobie ten
ро przodkach odziedziczony. aktywizm rycerski, ро przodkach,
ktбrzy swoj~ ziemite nietylko milowali, ale krew przelewali za
ni~. І jak Myrnyj jest on nie etnografem, nie rr.alarzem efektбw zewnt(trznych, nie mistrzem swiatlocienia, lecz psychologiem,
ktбry z wiru zycia wylawia cafy szereg ludzi, аЬу z nimi dojsc
do porozumienia, zbadac podloze ich czynбw і uczynkбw, na
wskrбs ich przejrzec. Jest on twбrc~ realistycznego ukrainskiego
dramatu, nie pozbawionego jednak refleksбw romantyzmu і poetyc:znego polotu.
w okresie ozywienia ukrainskiego teatru prawie kazdy
wybitniejszy pisarz wzbogaca jego repertuar, а witec pisz~ dramatyczne utwory: Franko, l:.esia Ukrainka, Myrnyj, Czajczenko,
Starycka-Czerniachiwska, а wreszcie dramaturg w pelnem
tego slowa znaczeniu: W І о d z і m і е r z W у n nу с z е n k о, ktб
rego utwory przekroczyly rampy ukrainskiego teatru, gdyz ЬуІу
grane w Rosji, Polsce, Niemczech і Wloszech. Ро wtedrбwce
przez саІ~ rozlegl~ dziedzinte tw6rczosci dramatycznej, wraca
ukrainski dramat z Wynnyczenk~ do techniki realistycznej, ale
wzbogaconej nowemi zdobyczami dramaturgji europejskiej.

W plyw Drahomanowa na ukraiiiski ruch kulturalny.
Radykalizm, Pawlyk

і

Franko.

Powstanie 1863 r., emigranci polscy, mi~dzy innymi Swicccicki і rodzina Szaszkiewicza, krбla balagulбw, Szewczenko, jego
utwory, smierc і pogrzeb, wszyst\to to wzmacnialo sily ruchu
mlodoukrainskiego pod zaborem austrjackim і budzilo entuzjazm,
ktбry uwidocznial si~ nawet w ubraniu, w ta ncach, w bl~kitno
zбltych sztambuchach, pelnych piesni і wierszy ukrainskich.
Ruch narodowy, z pocz'itku ukrainofilski і kozakomanski,
potem swiadomie ukrainski, rбsl і bral przewag~ nad partj"
starorusk'i czyli moskalofilsk'i. Powstawaly ро szkolach "hromady", ро wsiach czytelnie, rosla prasa, tworzyly si~ organizacje polityczne і ekonomiczne, teatr objezdzal miasta prowincjonalne, poslowie w sejmie і parlamencie zdobywali dla swego
narodu prawa konstytucyjne. Ruch ten opieral si~ na tradycjach
narodowych, na rodzinie, jako na podstawie organizmu spolecznego, na cerkwi, na formach towarzyskich, do form polskich
zblizonych ; а poniewa:i inteligencja wzrastala z rodzin ksi~zych,
ksi~za zas w znacznej mierze pochodzili z ro dбw szlach eckich,
wi~c ruch ten pod wzgl~dem spolecznym zbyt radykalnym nie
ЬуІ і nie odznaczal si~ ostr'i opozycj'i do rz'idu krajowego
і centralnego.
МіаІ on charakter wi~cej narodowo-kulturalny, niz socjalnorewolucyjny. Kulisz і Konyskyj, posrednicy mi~dzy obu zaborami, nie inaczej tez byli nastrojeni, sklaniali si~ nawet do ugodowosci we Lwowie і Wiedniu, azeby wzmacniac pozycj~ Kijowa w stosunku do Petersburga.
Rewolucyjny duch importowal Drahomanow. Uczony wielkiej miary, czlowiek ogromnej energji, przej~ty post~powemi
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ideami przyjezdzal do Lwowa z kijowskiemi rewolucyjnemi
wspomnieniami і zdziwiony ЬуІ, ze tutaj inaczej jest, niz tam.
Nieobeznany ze stosunkami tutejszemi mierzyl je tamtejsz'\
miar(\, oburzal sicc na konserwatywnosc, na przestarzalosc form
ruchu, na kierunek zanadto narodowy, а zamalo internacjonalny.
Znaj(\c np. prawoslawne duchowienstwo nad Dnieprem, а nie
znaj(\C grecko-katolickiego nad Dniestrem, wypowiedzial temu
ostatniemu wojncc, nie licz(\'c sicc z kulturalnem znaczeniem, jakie
to duchowienstwo tutaj mialo. А byl to wlasnie czas, kiedy
z duchownego seminarjum we Lwowie wychodzily cale zastccpy
mlodych ksicczy "narodowcбw", ozywionych najlepszemi chccciami
oswiecania і podnoszenia swojego narodu.
Na swieckё\ mlodziez wywieral Drahomanow wplyw znaczny.
Pisal listy, w ktбrych wykazywal jej zacofanie, umyslowe lenistwo і etyczne niedolccstwo. Nast'\pil podzial mlodziezy ukrainskiej na narodowcбw і postccpowcбw, zaczccla sicc tworzyc partja
radykalna, w ktбrej wybitn(\ rolcc odegrali Pawlyk, F ranko
і Trylowskyj.
М. Р а w І у k, utalentowany beletrysta, dal znakomity przeklad "Chlopбw" Rajmonta, kilka nowel, wiele rozmaitych artykulбw, аІе sily swe poswicccal przedewszystkiem studjom і agitacji socjalnej. Redagowal broszury і gazety, siedzial w aresztach, biedowal, byl wzorem czlowieka, ktбry poswi~ca calego
siebie dla idei.
Najwybitniejszym pisarzem tego okresu і najwszechstronniejszym wogбle, а z poetбw ро Szewczence najwi~kszym, ЬуІ
І w а n F r а n k о.
Syn wiejskiego kowala і zubozalej szlachcianki, urodzil sit;
w Nahujewyczach, kolo Boryslawia r. 1856. Gimnazjum konczyl
w Drohobyczu, uniwersytet we Lwowie, doktoryzowal sicc we Wiedniu, а habilitowal we Lwowie, аІе katedry z powodбw politycznych nie dostal.
ВуІ bowiem trzykrotnie aresztowany, siedzial we wit;zieniu
ze zloczyncami, odstawiono go "szupasem" і pozostawal pod
dozorem policyjnym. Ро wyjsciu z wit;zienia w Kolomyji umieral
z glodu і tylko przypadkowi zawdziccczac nalezy, ze zostal ocalony. Wiccc chociaz potem zdobyl sobie europejsk'\ slaw~. chociaz utwory jego ЬуІу tlumaczone na rozmaite j~zyki і rozmaite
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zagraniczne naukowe instytucje mianowaly go swoim czlonkiem,
to jednak nie zapomniano mu tej przeszlosci.
Ale wlasnie te wi~zienia і cierpienia, ten pobyt na "dnie
spolecznem", пieporozumienie z rodzin(\ і zatarg ze spoleczenstwem, саІа ta ,,mlodosc gбrna і chmurna", obok goryczy, ktбra
w duszy jego musiala, jak osad na dnie puharu, pozostac, wzbogacil~ go niezmiernie, dala mu sposounosc poznania ludzi і siebie.
Raz w szybie boryslr~wskim zasypal ci~iar ziemi
Wiertaczy d\\·u: nad nimi zawisly cztery deski,
jak miecze Damoklesa, pulapy ukosne•roi .
.А. mieli fajk~ tylko і w kцсіе wody lezki
.
Sцczyly si«;; ten ssal je, ow cmil na zapomnienie,
Siedm dni! ... І nas uczylo tych samych sztuk wi«;zienie

1

).

Wi~zieniu zawdzi~czamy "Wi~zienne sonety" і w "Ruchu"
polsku drukowan(\, silnц, jak akt oskarzenia, nowelte "Na dnie",
niezrбwnane "Оо swiatla" і ten niczem nieposkromiony
р ~ d d о w о І n о s сі, ktбry przemawia niemal z kazdego utworu
Franki, wszystko j.edno, czy S(\ to erotyki w rodzaju Marji Egipcjanki, czy parafrazy na motywy biblijne, czy szczyt jego twбr
czosci ,,Mojzesz".
ро

Uderzcie w skaly piers! Ni chlod, ni iar spiekoty
Niech nie wstrzymujц was! Na trud! Na krwawe poty!
W am przeznaczone jest przewiercic piers opoki!

Nie Franko realista, racjonalista, pozytywista, nie Franko
polityk і dzialacz partyjny, ale Franko entuzjasta, irracjonalista,
Franko romantyk, glow(\ mur przebijaj(\cy, pif(SCЇ(\ burzy grozё\cy,
jak Dawid z рrосц do walki z Goljatem porywaj(\cy site - porywa pokolenia za sob(\. І nietylko on jeden І Niema bowiem
nic bardziej powierzchownego nad twierdzenie, jakoby realizm
ЬуІ jedn(\ z cech zasadniczych ukrainskiej Hteratury. Realizm nie
tworzy, lecz odtwarza to, со jest juz stworzone. Tworzy natchnienie, intuicja, ekzaltacja, entuzjazm, ekstaza, nazwijmy jak chcemy
to со s, со nas porywa, ptedzi jak burza, na miejscu ustac nie
pozwala, tworzy ta sila "fatalna, ktбra zjadaczy chleba w aniolбw
przerabia". І tej sily fatalnej mial w sobie Franko sporo. А fa·
talizmem jego ЬуІо, ze sam z ni'\ walczyl, ze chcial pokonae
1)

Przeklad Twerdochliba, tak samo, jak і oast~pne.

253
w sobie tw6rc~, azeby Ьус robotnikiem, murarzem, kamieniarzem,
gazd'\, dziury w oplotku zatykaj'\cym, on, со byl nurkiem w glt=ebiach oceanu istnienia, lotnikiem w przestworach dziesi'\tego
wymiaru - poet'\, jakiego Opatrznosc zsyla narodowi raz na
l"at sto.
Niezrбwnanym wyrazem tej jego tragedji wlasnej jest "Mojzesz",. nie ten biblijny, na gruntownych studjach historycznoteologicznych_ oparty, ale Mojzesz Franki, on sam wraz we walce z otoczeniem, z przeznaczeniem, ze sob'\. І wlasnie ta jego
tragedja wlasna dodaje jego utworom jakiejs sily osobliwej, niesamowitej, mistycznej, poci'\gaj'\cej, · wzruszaj'\cej, oswit=ecaj'\cej,
jak kazda ofiara, jak kazdy wielki tragizm. Czemze jest wobec
tego realizm, przedstawiajё\CY to, со jest, а nie dajцcy nam mocy
wnt=etrznej, tw6rczej, аЬу ЬуІо inaczej?
jezeli w powiesciach Myrnego і w dramatach Т obylewycza
jest cos z wartosci nieprzemijajё\cych, to bt=edzie to nie dar spostrzegawczy, nie epiczny talent narratywny, ani plastyczna zdolnosc malowania spolecznej Gehenny, Ьо kazdy z nas, kto nie
jest dzieckiem, sam jё\ widzi, ale rбwniez ta cht=ec nieposkromiona,
аЬу dzialac, zmagac sit=e, walczyc, azeby ЬуІо inaczej, lepiej~
pit=ekniej, dostojniej. Franko mial tt: cbt=ec, tt=e pott=egt=C tw6rcz~
kt6rё\ zostawil w swoich utworach.
Wyliczac ich niepodobna. Do roku bowiem 1898, do jego
pierwszego jubileuszu, spis tych utworбw wynosil 12~ stronic
druku. Dzisiaj trzebaby mu саІу tom poswit=ecic, gdyz wydanie
Franki, ktбre wlasnie teraz w Kijowie drukujё\, obliczone jest
na 70 tom6w. ВуІ on bowiem pierwszym z ukrainskich pisarzy,
kt6rzy wszystkie swe sily wylё\cznie nauce і literaturze poswittcil.
Pisal do rozmaitych czasopism, ЬуІ jakis czas wspбlpraco\vn1~
kiem "Kurjera lwowskiego" (razem z J. Kasprowicza, z ktgrym
zyl w szczerej przyjaini), potem redaktorem swego wlasne~
pisma "Zycie і slowo", od roku 1898 j ednym z redaktofб~
"Literaturno Naukowego Wistnyka" і jednym z najpilniej$й-ti.i
pracownikбw w Т owarzystwie im. Szewczenki. Umar! we L\VOwie,
gdzie pochowano go dnia 28-go maja 1916 roku na cnн~n.t~д:~
l.yczakowskim.
. . . . . ''""''":с
Filolog, historyk, entnolog, socjolog, historyk і П1it;:;_~~_Eg
literatury, krytyk, polemista, fejletonista, essaista;~siO'Мif#n~:.~
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Franko wszystkiem, lecz przedewszystkiem - poetC\, - autorem
lirycznego dramatu "Zwi~dle liscie", poematбw о "Smierci
Kaina", о "Wyszenskim" і о "Mojzeszu".
Spiiowe dzwony, srebrne ich tony,
Dusza mi ich nie syta А jej szczebioty kloski to zlote,
Slowo za serce chwyta.
Szerokie morze, wielkie, - moj Воіе,
Nie widny brzeg daleki,
АІе w mem sercu wi~kszy ЬоІ gorze:
Stracilem je па wieki.

Oto maly wyjC\tek ze "Zwi~dlych lisci":
І tylko ЬоІ piekl\cy w sercu, tam
Wypdnil wszystko, - w nim саІ~ ma istota;
Jest bol і jest straszliwe : bam, bam, bam !
А lez jui niema ... Zakrzepla krwi zgryzota,
Zaciera si~ і mierzchnie wkolo swiat, а sam
Ja lec«; k~dys, gdzie wiatry, burza, slota ...
Chc«; krzyczec! lkac! Lecz usta si«; zawarly.
Опа umarla... Nie !... То jam umarly,

А

w jednym z lirykбw zwraca si~ F ranko z prosbC\ do
piesni ludowej:
е.

О

wy, w krysztale slow і dum zakl~te j~ki!
lzy na zniczach krzywdy w klejnoty przetopione!
Т ~sknoty і westchnienia, w ligawki wlane diwi«;ki!
О

Nie porzucajcie mi«;, niech plynie z was otucha Nie da;cie, Ьу be"Zmyslnosc z przemoc~ w czasy one
Zm~cily we mnie serce і gl«;bie mego ducha!

Zyczeniu jego stalo si~ zadosc. Napisal "Mojzesza", poemat, ktбry mбglby Ьус ozdobC\ kazdej, nawet najbogatszej literatury.
Narodzie moj! Narodzie rozbity, um«;czony,
Jak biedny paralityk, со w prochu gdzies, na drodze
Tkwi, naigrawan ludzkich strupami owrzodzony !
О

twl\ nieznanl\ przyszlosc dzis dusza moja w trwodze,
zasnl\c mi nie daje wstyd, ktory pokolenia
Potomne twoje palil, biczowal b«;dzie srodze ...
А

~55
О

gdyby wyczarowac ten dzien, со slowa slucha
to mocarne slowo, со w dzien ow odkupiony
Uzdrawia і oiywczym poiarem z duszy buclta!
І

о.

gdyby wyczarowac plomienny spiew natchniony,
porywa tysi~ce, spiew pot«;iny,
Со daje skrzydla hyie і wiedzie milijony!
Со moc~ sw~

О,

gdybyi to !.. Lecz zapal zgryzot~ dzis mitr«;iny,
duch nasz jest rozdarty w~tpieniem, bity wstydem,
Nie nam, о ludu, сіе~іе prowadzic w b6j ~r«;iny!

А

Lecz przyjdzie czas, а w6wczas і ty ognistym szydem
W narod6w woluych kole objawisz si«; w jasnosci,
Kaukaskie szczyty wstrz~sniesz, opaszesz si«; Beskidem,
Ро Czarn~m

Mtrzu gromem potoczysz zew wolnosci
spojrzysz tak, jak gazda, bacz~cy nad robot~.
Ро ojcow swoich domu і ро swej wlasnej wlosci.
І

Azeby SЇ«ё zas to stalo :
Zdobywac piachy b~d«; wam
t«; jalow~,
Rozsciel~ siebie w dole sam,
Wy - w niebo mierzcie glow~.

І ziemi~

R о z s сі е І «ё siebie w dole sam.... Otбz to jest ta jego
ofiara, to zst«ёpowanie z regjonбw wyzs ~ych do pracy codziennej, zwyklej, realnej, utylitarnej, to latanie dziur w oplotkach
narodowych, sypanie piargu, gliny і zwiru mi«ёdzy bryly kamienne przy budowie murбw pod swi(\tyni«ё przyszlosci, to jest
ten swiadomy przymus, Ьус innym, niz sic; jest w istocie.
W istocie swej ЬуІ bowiem Franko poet(\, romantykiem,
marzycielem, nawet mistykiem, со sі«ё tez pod koniec zycia okazalo. Bez romantyzmu mog'\ Ьус pi«ёkne wiersze, wyszlifowane
і wycezelowane, jak cacka Celliniego, ale poezji niema.
Jak kazdy wielki umysl, umial F ranko, nawet zst(\piwszy
na pole pracy utylitarnej, dawac dziela nieprzeci«ёtnej miary.
Takiemi S'\ jego powiesc z ХІІ wieku "t.achar Berkut'', jego
cykl opowiadan "W росіе czola" а zwlaszcza poemat о chytrym lisie "l:..ys Mykyta", о "Don Kichocie" і о "Abu Kazemowych pantoflach". Lis Mykyta zdobyl mu najwi~ksz(\ popularnosc, gdyz stal sic; ulubion'\ lektur(\ tej czc;sci narodu, do ktorej przyszl(\sc rialezy, - dzieci. Gdy wyrosn(\, b~d'\ czytat 11 Na
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stare tematy" і "Mojzesza ". І jak kazdy wielki czlowiek Franko
wiele pracowal. о Syn ~owalao . . . W jego utworach dlugo dfugo brzmialo cos, niby echo uderzen mlota w kowadfo. Az
wreszcie wykul sobie j~zyk, lotny jak iskra, niezawodny, jak
pfug і ostry jak miecz 1).
••

) Franko jeszcze jako uczen gimnazjalny tfumaczyl Pismo Swi~te, Nibelungi, Homera, Sofoklesa, p.;zniej coraz bardziej wzbogacal pismiennictwo
ojczyste, przyswajajцc mu arcydziela poezji ~nnych narodow Robili to rowniez
poprzednicy: Metlynskyj, Kostomarow, Artemowskyj, Kulisz, Rudanskyj і inni.
О przekladzie Iliady Rudanskiego ЬуІа juz mowa. Tlumaczyl jl\ tez Р. N і s zc z у n s k у j (1832-1896), ale tylko 6 piesni, natomiast Odysse~ przetlumaczyl w calosci і bardzo pic;knie, zatrzymujцc Homeryckie metrum (Lwow
1889-1892). Jemu tez zawdzi~czamy przeklad .ДПtygony. Z innych przekladow
wymieni~ Samijlenki "Boskц Komedjc;" і Szczurata starofrancuskц "piesn
о Rolandzie". Szczurat, jako tlumacz bardzo lic:znych utworow z poezji swiatowej, zasluguje na najwyisze uznanieo
Praca w tym kierunku trwa dalej і rozwija sic; coraz intenzywniej Poswi~ca si~ jej саІу szereg wsp6tczesnych pisarzy az do Rylskiego, ktory tak
znakomicie przetlumaczyl "Pana Т adeusza" о
Z bogatej literatury о France wymienic; studjum Kruszelnyckiego, і Wozniaka (ІІюІЯТІІ І. Франка) Wieden 1916).
1

Na przelomie.
Rozwбj ukrainskiego szkoinictwa pod zaborem austrjackim,
katedry ukrai~skiego j~zyka і literatury na uniwersytetach we
Lwowie, Krakowie і Czerniowcach, studja zagraniczne, intenzywna praca Iiteracko-naukowa Franki і naukowo-kuituraina
dzialainosc М. Hruszewskiego, literacki miesi~cznik "Lit. Nauk.
Wistnyk" і Spбlka Wydawnicza we Lwowie oraz rosnчcy
z roku na rok ruch kuituralno-polityczny ukrainskiego narodu
ро obu stronach kordonu wywolujч coraz bujniejszy rozkwit
l'iteratury pi~knej. N а р r z е І о m і е ХІХ і ХХ s t u І ес і а m а
ona juz tyiu pracownikбw, ze wszystkich w tym
k r б t k і m z а r у s і е t r u d n о u w z g І ~ d n і с.
Jako poeta rozpocz'\1 swojч dzialainosc О І е k s а n d е r
Ко І е s s а. Pisal poezje patrjotyczne і spiewal na nutcc ludowч, ale wkrбtce lutnicc porzucil, а nauce si~ poswi~cil.
Tak samo uczynil drugi profesor ukrainskiej literatury, С у ry 1
S t u d у n s k у j. Poszli олі sladami swego poprzednika, О. Ohonowskiego. То samo w ostatnich latach uczynil \YJ. S z с z u r а t,
znakomity tlumacz, znawca literatur swiatowych, uczony miary
nieprzeci~tnej і natchniony poeta, bardzo pilnie dbajчcy о zewncctrzne pi~kno swoich utworбw, о j~zyk і wiersz. Sч one
w jego lirykach і poematach, w nowelach і studjach krytycznych,
w bardzo licznych literacko-historycznych przyczynkach, prawie
zawsze bez zarzutu. А juz jako tlumacz "Rolanda'C, "Nibelungбw"
і "Siowa о pulku lgora" jest Szczurat nie~rбwnanym. Totez,
chociaz cennч jest jego dzialalnosc pedagogiczna, zalowac nalezy, ze dla niej zaniedbuje literaturcc pi~knч.
дgafangel К r у m s k у j, filolog, orientalista, sekretarz Ukr.
Akad. Nauk w Kijowie, autor lirykбw z egzotycznem zabarwie17

niem, р. t.: "Palmowe gali\zki~~ і ciekawej swoim tematem powiesci
"Andrij .l:..ahowskyj", rбwniez z dziedziny literatury piteknej od
dluzszego czasu nic nie daje.
Z tych, ktбrzy od nas na zawsze odeszli, wspomnienie
nalezy site lwanowi Ма n 2: u r z е (t 1893), Pawlowi Н r а _Ь о ws k і е m u (umarl na wygnaniu), S t е s z е n с е, S а m і j І е n с с
і Ма k о w е j о w і. Pierwsi trzej pisali poezje pelne uczucia
і niepozbawione pitekna formalnego, (Hrabowskyj і Steszenko
ЬуІі tez pilnymi tlumaczami). Samijlenko і Makowej mieli dosc
rzadki w ukrainskiej literaturze humor, tylko u Samijtenki li\czyl
~ite on bardziej z epicznym, u Makoweja z lirycznym charakterem twбrczosci. Samijlenko przypominal nieco satyrykбw rosyjskich, Makowej Heinego. Samijlenko zasluzyl site wielce jakc
tlumacz "IIjady" і "Komedji Boskiej 11 Dantego, Makowej dal
kilka znakomitych studjбw literackich, kilka nowel, wielki\ powiesc obyczajowi\ "Zalisie" і historyczni\ "Jaroszenko" oraz
саІу szereg humorystyczno-charakterystycznych nowelek р. t.: ,, Мо і
Znajomi'' і "Przymrбzonem okiem", w ktбrych z nadzwyczajnym
talentem obserwatora і psychologa podchwycil wady swego
spoleczenstwa. Formte zas tym humorystyczno-satyrycznym obrazkom nadal 'о wiele artystyczniejsz'\, niz np. Awerczenko lub
Zoszczenko. Humor jego jest zawsze pelen wytwornej formy
і poczucia literackiego umiaru. Niektбre jego poezje z "Druzki",
"Nowyka ~~ і z "Gбrskiego cyklu" nalezi\ do perel liryki
ukrainskiej.
Z zyji\cych na szczegбlni\ uwagte zasluguji\: Му k оІ а W or о nу j (* 1871 r.) mistrz formy wierszowej, jeden z pierwszych,
ktбrzy w utworach swoich zakladali protest przeciw literackiemu
utylitaryzmowi w imite hasla sztuka dla sztuki і Му k о І а С z erniawskyj, (*1867) autor ,.Piesni milosci 1' , "Donskich sonetбw", powiesci "Vae victis" і kilku nowel. Jest on przedewszystkiem jednak poeti\ morza. А. К r u s z е І nу с k у j, autor licznych
nowel, powiesci, dramatбw і studjбw literackich, wytrawny pedagog і teoretyk sumienny.
Ре t ro Ка r-m а n s k у j, (obecnie w Ameryce na emigracji), wy_dal kilka zbiorkбw wierszy, gl~bokich pod wzgltedem
mysli і przezyc osobistych, swiadczi\cych о znacznej kulturze
literackiej, о wyksztalceniu filozoficznem і pesymistycznym swia-
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topogl~dzie. W а s у І Рас z о w s k у j

(obecnie na emigracji na
"Rusi Podkarpackiej"), towarzysz poprzedniego і jego antyteza.
W "Rozsypanych perlach", cyklu wierszy, mistrzowskich pod wzgl~
dem formy, wielbi milosc, mlodosc і pi~kno. Slabszym jest w dramatach historyczno-patrjotycznych, kt6ryш brak literackieR"o umiaru,
ale nie brak mlodzienczego zapalu poetycznego. М. Rudnyckyj,
poeta, nowelista, krytyk і essaista znawca lit. zachodnioeurop.
Ostap Hrycaj, * 1881, przebywa w Wiedniu, со tez
widac na jego utworach lirycznych, posiadaj~cych wyrafinowan~
kultur~ wiersza. Т osamo mozna powiedziec о Meletym К і с z ur z е * 1881, przebywaj~cym obecnie za Zbruczem, autorze sporego
zbioru wierszy Р· t: • Bez steru", bogatych w motywy і о rбzno
rodnej formie. D n і р r о w а С z а j k а (pseudonim) dala wcale
pi~kne "Melodje morskie", а Ма r ij k а Рі d h і r j а n k а melodje gбrskie, nadzwyczaj subtelne w wyrazie, swiadcz~ce о duzym wrodzonym talencie, і о mniejszej od .piego kulturze literackiej. T~sknot~ za pi~knem odznaczaj~ si~ nastrojowe wiersze
С h r у s t і д·t с z е w·s k і е j. W ostatnich latach sprzeniewierzyli
si~ literaturze pi~knej S t е f а n С z а r n ес k у j і О s t ар 1:. u ck у j. Obydwaj znawcy wspбlczesnej poezji polskiej, szukali nowych form dla wyrazenia swoich t((sknot і marzen, swoich "snбw
о pot~dze". Obydwaj blysn~li jako essaisci, fejletonisci, autorowie literackich drobiazgбw о niezgry:iliwem zaci~ciu satyrycznem.
Umieli, podobnie jak Makowej, tylko nie tak glosno, smiac si~
przez lzy. (Smial si~ tak przed Makowejem wspomniany juz
wyzej Wlodzimierz Maslak, wspбlpracownik znakomitej humorystycznej gazety "Zerkalo"). Oni to і !=а l у s z е r е g і nn ус h,
k t б r ус h j е d у n і е z ро w о d u Ь r а k u m і е j s с а р o·m і~
jam, przew~drowali wszystkiemi sciezkami swojej і obcej literatury,
prбbowali wszystkich tonacyj і wszystkich akordбw piesni, bt~dzili
najrбzniejszemi szlakami wiedzy, ро morzach і gбrach, ро stepach
і pustyniach, gonШ widmo swoich marzen serdecznych, szukali
zaczarowanej krбlewny pi~kna, krwawili nogi і serca, cierpieli
і radowali si~, plakali, lub smiali si~ serdecznie, walczyli ze
sоЬц, ze srodowiskiem, z szyderstwem zazdrosci і z lodami
oboj~tnosci ludzki~j w kazdym razie wspбlnemi wysitkami osiч
gn~li duzo: pr1.yczynili si~ do wyrobienia poetyczne~o j~zyka,
do wydoskonalenia · formy і do rozszerzenia widnokr~gбw my17.
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slowych. Zblizyli literaturc; ojczyst'\ do pismiennictwa swiatowegoJ
walczyli о jej prawo do zycia і о dalszy jej rozwбj.
Mic;dzy nimi najglosniej rozbrzmiewaly imiona: О І е s t
Fylanskyj, Czuprynka. Oles rozspiewany, Fylanskyj zadumany, Czuprynka z kozackim temperam.entem wpadaj'\CY
w grono spiewackie.
W Olesia pierwszym zbiorze wierszy (1907) "radosc obejmowala si~ ze smutkiem", "smiech ton'\l we lzach, jak w brylantach .. ' lekko, p!c;knie, artystycznie spiewal on о mlodzienczych wzlotach, о cudnej krainie uludy, о nieokreslonych porywach і marzeniach, ktбre wszyscy z lat mlodzienczych znamy
і tylko nie wszyscy rбwnie pi~knie wyslowic mozemy. Potem
przyszla refleksja. Obudzil sic; w nim mysliciel, spolecznik і patrjota.
Со
Со

dnia lec~ kruki, wrony,
dnia kracz~ z kaidej strony :
Тam spalono,
•
Т am stracono,
Т am schwytano,
Tam zabrano,
Uwic;ziono,
. Oslepiono
І cichaczem
Uduszono ....
Kra - kra - kra!
Noc my przesnim, dzien przedyszym,
W szystko widzim, а nie slyszym,
І nie zgadniem ІЬу strutemi,
Со tei to · na naszej ziemi І nie wiemy jui, - szalence, с z у sm у w о І D і , с z у t е і j е nс е.

Z fachu przyrodnik, z powolania poeta, z piewcy zachwymlodzienczych - przemienil sic; Oles w barda narodowegot
w Tyrteusza", wolaj'\cego do czynu.
F у 1а n s k у j, wedlug Orkana "wyraziciel skamienialego
w smutku za utracon'\ wolnosci'\ spoleczenstwa, w zal swбj, jak
w studnic; zaklc;tCІ wpatrzony 11 - odzywa sic; rzadko slowami
powaznemi, niemal sakram.entalnemi, ktбre choc smutne, ulg~
sercu przynosz'\, gdyz S'\ z glc;bin dobyte і jak wszelkie glt(bie - koj'\ce.
tбw
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Strzelisty rzl\d jaworow. rano
Zasadzam, Ьу mi~ wspominano;
Niech oto dol~ mц bezdomnц
\VJ odleglц przyszlosc swoi wspomnц,
Niech zagrzmi ich rozgtosny gwar
W cienistym gaju, w slonca iar.
А

gdy zablysnie zloty swit
oto tu pod sloncem wiosny
Obwiesci swiatu spiew radosny,
Ze zmartwychwstaje dawny mit Ja b~d~ sluchal gtosow stu,
W cichosci lеіцс w ziemi.. tu
Pod chramem mych jaworow ....
І

С z u р r у n k а, jak wiatr stepowy wlecial do izby, w ktб
rej siedzieli ukrainscy piesniarze. Zaden z nich, prбcz jednego
moze Rudanskiego, nie mial tej latwosci wierszowania, со on.
Na dwбch, trzech strunach gral, аІе takie mnбstwo tonбw z nich
wydobywal, ze sam byl olsniony, oczarowany t'\ kaskad'\ dzwi~
kбw, perlistych, lsni'\cych, promienistych, niby z eteru bezposrednio nawianych, nie wyuczonych, nie okupionych szkol'\,
wpraw'\, zmudnemi studjami. Со bylo najlzejszego, najbardziej
lotnego, prawie nieuchwytnego w ukrainskiej poezji ludowej, to
odziedziczyl ten potomek bandurzystбw kozackich. АІе przeciez
mial przeczucie swej tragicznej misji. W kilku wierszach mбwil,
jak odwaznie wyjdzie na spotkanie z wrogami, jak spojrzy smierci
w oczy і nie przerazi go ona strachem mogity.
Przeczucie spelnilo si~. Zgin'\l w czerwonych kazamatach
podczas walk bratobбjczych і nie wiem, gdzie spocz~ly jego kosci.
Na ustroniu, jak czarodziejski kwiat w tajemnej gluszy
lesnej, . rozwijal si~ nadzwyczajny talent l. е s і U k r а і n k і
(1872-1913) 1). Chyba najblizsi j'\ znali і wiedzieli, :іе pisze.
Dla ogбlu ЬуІа опа t~cz'\ siedmiobarwn'\, legend'\ zlot'\; і jak
t~cza znikla, rozwiala si~ jak legenda. Pozostawila ро sobie
piesni, w ktбrych jest to, czego jej w :iyciu brakow·alo: zdrowie і sila, zdrowie moralne, а sila, ktбra cuda tworzy. Az dziw,
1
) Larissa Kwitkowna, wychowana w patrjotycznym domu Kosaczo\v,
w wysokiej kulturalnej atmosferze, ktorl\ wnosili do niego Drahomaniw, Staryckyj і tysenko.
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sk(\d site ona w tej ci~zko chorej istocie brala. Contra spem
spero! - zatytulowala jeden ze swoich wierszy і ten tytul charakteryzuje j(\ bardzo dobrze. Na Krymie, na Kaukazie, we
Wloszech і w Egipcie, wsztedzie, dok(\dkolwiek uciekala przed
swoj(\ smierci(\, wiozla ze sob'\ to haslo, wspбlne dla niej і dla
jej narodu, gdyz tworzyla z nim jednosc. Bardzo wyksztatcona
і gl~boko uswiadomiona, а na pitekno jak malo kto wrazliwa,
dawala utwory, ktбre pod kazdym wzgltedem stoj(\ na wyzynach
twбrczosci. Jak u Szewczenki і Franki, jest w nich teb niesamowity duch, ktбry wabi, nteci, niepokoi і drteczy czlowieka,
ktбry go zmusza, azeby czul\ myslal і dzialal, azeby nie zdr~
twiec і nie zmartwiec. Prбcz najrozmaitszych wierszy lirycznych
napisala szereg dramatбw wierszem ("Rufin і Priscilla", "Kamienny GospQdarz", "Adwokat Marcyanus", • Babilonska niewola", "Orgia", ",zolda Bialor~ka", "Mahomet і .Ajsza"). Jej
dramat liryczny "Piesn lesna" godny stan'\c obok "Zatopionego
Dzwonu".
M6j grajku ukochany!
Gdy do mnie strun przemawia slodycz cicha,
Gdy іаІі sі«ї ich srebrny diwi«їk nademnl\,
Nie wierz«i w to, со glos mi szepce w duszy,
Nie wierz«i tei twych wrogich 6cz spojrzeniom.
К to g ra mi tak, nie moze nienawidziec.
І za coz bys ty Saula znienawidzil?
Czem wszystkie me zwycitїskie boje, chlopcze,
Przy twoich rl\k najmniejszym, tw6rczym ruchu ?
Umialem ja Z*J"СЇ«їіас Filistyny,
Tys, grajku moj, mojego ducha przem6gl.
Czy zazdrosc сі korony szczerozlotej ?
Purpury chcesz ? wladczego berla pragniesz ?
О, wierzaj, jam szcz«їsliwym ЬуІ w dw6jnas6b
W ten cudny czas, gdy bylem trz6d pasterzem
Na sklonach gor, na sinych poloninach.
Nie chylil sі«ї wysoki Saul, nie chylil,
Nie znalo chmur spojrzenie jego jasne.
Hej grajku; hej І Czy m6gl tez kto pomyslec,
Ze pasterz Saul prorokiem kiedys b«;dzie ?
Tak graj mi, tak! Niech brzmi leciuchnie harfa,
Niech j~czy piesn lagodnie niby dzwonki
Mych bialych trz6d .. Lub niby gorski strumien .•.
Jam prawie juz zapomnial tej melodji.
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W palacu mym wсіці slysz(( wrzaw(( innц,

W przeguby gor wyruszam tylko zbrojnie,
~

W roz2'warze walk szum 2'ubi si(( strumieni Zaglusza go szalony trzask or«;ia,
Hejnaly trцb - ranionych j«:k - Со slysz((?
Ach czemus ty uderzyl w piesn hojowц ?
Precz z piesniц tl\ !

Godnym jej partnerem w prozie ЬуІ Mychajlo Кос і u Ь у nskyj (1864-1913)- zmarli w jednym roku. І on tez uciekal
przed smierci~ swoj~ na Krym, w Karpaty, na Capri, w przejeidzie wst~powal do Krakowa і modШ si~ do witra:iy Wyspianskiego, kochal bowiem kwiaty і t~ cudown~ о nich legend~,
ktбr~ stworzyl autor Boleslawa Smialego. Trwal w jakims mistycznym zwiцzku z przyrod~, uwielbial j~ jak swi«ity z Assyzu,
аІе tez wielbil pi«ikno duszy ludzkiej, ktбrego szukal zapami~
tale. Jego "Na kamieniu", (przeklad drukowany w fejletonach
krakowskiego "Czasu"), jego "W p~tach szatana", а zwlaszcza
"Cienie zapomnianych przodkбw", poemat prOZ(\ z zycia Huculбw, kryj~ tyle pi«iknosci ludzkiej ·psyche, jak malo ktбry poemat. Byl poet~. ktбry wierszem nie pisal. Nienawidzil brzydoty
і nikczemnosci) ale ЬуІ zbyt dobrym і wznioslym, аЬу j~ karcic
і zohydzac. Chociaz ЬуІ estet&\ і arystokrat~ ducha, to marzyl
jedнak о istotnie demokratycznym ustroju spolecznym. Technikcc
prozy doprowadzil do doskonalosci. Literatura swiata niema
srodkбw, ktбremiby on nie wladal.
Mlodszy od niego о lat siedem W а s у 1 S t е f а nу k jest
zjawiskiem zupelnie innem. Kociubynskyj, zwi~zany z literatur~ swiatowц і zrozumialy nie tylko dla slowian, ale і dla germanskiego plemienia (s~~d tez tyle tlumaczen), Stefanyk krewn} ch w zadnej literaturze niema. Wyrasta wprost z ziemi,
z genjusza ludu, z zycia na Pokuciu. Medyk z fachu (studjowal
na Uniw. Jag.), zatapia sond~ w dusz«i swoich bohaterбw і dobywa z niej nieznane dotychczas zjawiska. Zadziwia і przera:ia
niejednokrotnie ten najgl«ibszy z psychologбw-analitykбw ukrainskich. J Nie zapomina jednak nigdy, :іе jest artyst~, poet(\, chocia:i rбwniez pisze tylko proz~. Ма ~wбj j~zyk, chociaz pisze .;
gwar~ pokuck~, swoj~ wlasn~ skladni~, swoj~ architektonikcc
і ornamentyk«i, w ktбrej jest ogromnie sk~py, · аІе wytrawny.
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Na со Neczuj potrzebowal calego tomu, to Stefanyk zawiera
w dwбch, trzech stronicach, ekspresja jego bowiem і umiej~tnosc
operowania skrбtami jest zadziwiajL\ca.
Jego utwory ("Kamienny krzyz", "Klonowe liscil-, "Droga")
to nie nowelki, lecz dziwnie skondenzowane epopeje chtopskie,
lub dramaty, ktбrych grac niepodobna, Ьо byly raz tylko grane
w duszy autora, na tej scenie, ktбrej tajemnic nikt nie zgl~bil 1 ).
Zewn~trznie jest podobny do niego С z е r е m s z у n а , gdyz
pisal rбwniez gwarч pokuck'\ і czerpal tematy z Pokucia. Ale
w istocie byl odmiennym, bardziej sklonnym do liryzmu, wrazliwy na pi~kno przyrody і na efekty sytuacyjne. Nie pogardzal
etnografj'\, niekiedy nawet anegdotч, jako adwokat ch~tni~ zycie
stawial przed sчdem rozumu і sumienia. Mial wiele poezji w sobie і wiele nadzwyczaj subtelnego humoru.
Т ego brakowalo Ма r t о w ус z о w і, trzeciemu pisarzowi
Pokucia, ktбry jednak uzupelnial poprzednika bystrosci'\ orjent~cji w walce :iyciowej, niezrбwnanym anekdotyzmem і nietylko
humorem, dowcipem, ktбrym niejednokrotnie olsniewa, ale tez
satyrycznym usmiechem, z ktбrym patrzy na ludzi.
Kultur'\ miasta przesiчkni~te sч powiesci J ас k о w а ,
ukrainskiego Strindberga, ktбry z pasjч chwyta zycie za leb,
stawia je do apelu і smaga, ironicznie, zlosliwie. Rбwniez ma
swбj styl, swбj wlasny sposбb traktowania tematбw і konstruowania utworu. Jego modernistyczne nowele і poematy proz'\
("Dorycki kruzganek", "Dziewczyna na bialym rumaku"), tlumaczone tez na j~zyk polski, spotkaly sitt z powszechnem
uznaшem.

Powiesciopisark'\ duzej miary jest Olga Ко Ь у 1 а n s k а,
Bukowinka, zyjчca w Czernrowcach, autorka powІeSCl: "Cariwna", "Ziemia", "Przez kladk~", "W niedziel~ rano", "Ludyna"
oraz licznych nowel, jak "Valse melancolique'\ "Pokora", "Оо
swiatla", "Bitwa". Podobnie jak Kociubynskyj ogromnie czula
na pi~kno przyrody, szczerze przywiчzana do gбr, natura refleksyjna, nieco do mistyki sklonna, marz'\ca о duszach wielkich
pi~knych, nie lubiчca zyciowego brudu і ulicznego pyltt, dala
1
) Prawie wszystkie jego nowele ukazaly si~ tei w i~zyku polskim. Niekt6re prze!(ladano "kilkakrotnie. Ale nie czytatem przekladu zupelnit'' dobrego.
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w "Cariwnej" pierwSZ(\ ukrainsk'\ psychologicznё\ powІesc z zycia inteligencji, і pierwszy wyrazny typ kobiety, wyzwalajё\cej
si~ z p~t niewoli spolecznej і moralnej, а w "Ziemi" epopejt(
chlopsk'\ (niby "Chlopi" Rejmonta), w- ktorej duch ziemi і zew
krwi SC\ glownymi bohaterami. W ubieglym roku obchodzono
na calem etnicznem ukrainskiem terytorjum bardzo uroczyscie
iej jubileusz.
Wlodzimierz W у nn ус z е n k о, najwit;kszy ze wspolczesnych ukrainskich dramaturgow, jest tez autorem calego szeregu nowel і powiesci, w ktorych ch!(tnie porusza drazliwe pytania z zycia towarzyskiego, rodzinnego і spolecznego, zsttepuje
ро szczeblach zycia w mroczne jaskinie і spelunki, lubuje sit(
w kontrastach, w nadzwyczajnych sytuacjach bez wyjscia, spiewa
,,piesn nowemu, radosnemu zyciu". Cechuje go wprost wybuchowa produktywnosc, smialosc w wyborze і opracowaniu tematow, bezwzgl~dnosc w wypowiadaniu swoich tez і gwaltownosc w ich przeprowadzaniu. Jest szeroki jak step, glosny, jak
Dnieprowe porohy.

Wypadki historyczne od lipca 1914 r. do dnia dzisiejszego
wywarly gwaltowny przewrot w literaturze ukrainskiej. Przezywamy punkt wrzenia. Zwlaszcza ро drugiej stronie grobli. Za
wczesnie mowic о tem. Zycie zaglusza slowa.
W spomnte tylko, ze wystctpily setki nowych pracownikow
piora, pomi~dzy ktorymi саІу szereg _wybitnych talentбw, jak
Tyczyna, Rylskyj, Fylypowycz, Zerow, Zahul, Kobylanskyj, Tereszczenko, Sawczenko, Slisarenko, Osmaczka, Czumak, Sosiura, Poliszczuk, Semenko, lwczenko, Pidmohylnyj, Kosynka,
Chwylowyj, Kupczynskyj, Bobynskyj, Tudor, Babij, Szkrumelak,
Hala Mazurenko, N. Liwycka, Maslak Stefan, Galan і wielu, wielu
innych.
Niektorzy z nich majё\ juz miejsce w literaturze zapewnione: Tyczyna, Rylskyj, Kupczynskyj і Bobynskyj nawet powazne. Tyczyna ("Zolotyj homin") okazal site w liryc~ mistrzem
pierwszorztednym, ріеwсё\, ktory z nowej arfy dobyl wiele tonow
nowych і ~ziwnie piteknych; Rylskyj, neoklasyk, znakomity ttч::
macz "Pana Tadeusza", lё\czy wykwintnё\ formtt ze sz_cz~_r~
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uczuciem і gl~bok~ refleksj(\; Kupczynskyj tworzy р1еsш, nie
zrywaj~ce z tradycj~ narodow", swieze, jak pierwsze dni wiosny,
kresli dowcipne "Odglosy dnia ~iez~cego" і pr6buje sil w ро
wІеsсІ wojennej; Bobynskyj moze pochwalic si~ rezultatami wysokiej miary w dziedzinie formy і poetyckiego wyrazu slownego;
Galan budzi wielkie nadzieje w dramacie ("Don Kichot z Ettynhajmu", "Wantaz••); Stefan, Jerzy Maslak ma wiele do powiedzenia і m6wi pi~knym і wyrobionym wierszem. lnni szukaj~
nowej formy і nowych temat6w, nowych akord6w dla oddania
dzisiejszej symfonji zycia, tak gwarnej, bujnej, niezharmonizowanej jeszcze, pelnej zagadek і nieprzewidzianych mozliwosci.
Trzebaby osobnej ksi~zki, azeby polskiego czytelnika zaznajomic
ze wsp6lczesn~ literatur~ ukraiiisk~, z jej autorami, pr~dami,
literackiemi obozami, z perypetjami walki, kt6r~ coraz zaci~ciej
tocz~. Rozmiary niniejszego zarysu па to nie pozwalaj".

Krak6w 15./VШ. '1928.

OD AUTORA.
Ksi~ika niniejsza jest pierws:z~ prob~ obrazu literatury ukrainskiej w j~
zyku polskim. Jak wszystkie tego rodzaju prace ma swoje wady і ust~rki.
jedn~ z gl6wnych, - nierownomierne traktowanie przedmiotu. Literaturze okresu
pierwszego poswic;cono najwic;cej miejsca, drugiego mniej, odrodzon~ traktowano pobieinie, а wspolczesn~ nakreslono tylko szkicowo. Rozdzialy wstc;pпe
w stosunku do саІоісі s~ rowniei zbyt obszerne. Stalo sic: to swiadomie. Autor
mial na mysli czytelnika, nieznaj~cego Ukrainy і dlatego staral sic; go z ni~
zaznajomic. Na literaturc; bowiem patr:zy jak na produlc.t kraju і narodu, jak
na wypadkow~ psychorizycznych wlasciwosci narodu, jego przeiyc і energji
tworczej. Literatura pierwszego okresu jest poniek~d wspoln~ wlasnosci~ Rosji
і Ukrain~. st~d kwestje, ktore wymagRiy bliiszego omowienia. Wskutek tego
па odrodzool\ literaturc; pozostalo miejsca niewiele, а wspolczesnej moina ЬуІо
tylko kontury nakreslic. Autor pociesza sic; jednak mysl~. іе ta ostatnia stanie
sic; przedmiotem osobnej ksi~iki. Szczuplosc miejsca ЬуІа rowniei powodem,
іі піе zawsze zaznaczano w przypiskach і odsylaczach irodla, z ktorych czerpano. Znajdzie je czytelnik па koncu ksi~iki.
Autor chcial Ьус przedewszystkiem informatorem, posrednikiem mic;dzy
ukrainsk~ literatur~ а czyt~Іnikiem polskim. Z tego tei, nie z iadnego innego
powodu pozostawil ukrainskie imiona wlasne w ich rodzimem brzmieniu. Jeieli
mimo tych wad і usterek zdola wzbudzic w gronie czyt~lnikow polsk!ch chc;c
bliiszego poznania prozy і poezji ukrainskiej, to pracy swej ialowac піе bc;dzie.
і r 6 d І а , z ktorych przedewszystkiem czcrpalem :
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Kijow 1918. В r іі с k n е r А. Geschichte der russ1scheп Literatur. Leipzig
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1905. Е Ф ре~~ о в f ·. Історііі УЧ)· ІІІІсІ,\ІенстІ:а,. Kijow-Lipsk, tomow 2. wydanie czw"rte. \І В о .1 11 и к: І сторін УЧ)· :1іт. Lwow ] Q20-22, tomow 3.
:t о р о 111 е 11 1\ о ;t ~~ 11 т р о : С:Іш:~ІІІсІ.І-їІ і! світ і t. d. Berlin 1922 tomow 3.
Ten:ie: ІІокажЧІІІ' ноної У"Р· :1іт. і t. d. Cterniowce 11Jl7. і{омарів:
J)іб."ІіО!"р<!Ф. ІЮІ\ШК'ІІІІ\ ноної У"Р· :1іт. "Pa;ta" 1883. :1 е в 11 Іt ,, к 11 іІ Н Е.
І'а.lІЩКо-русскаи і)ІІІ,:Іі<н·рафія itd. Lwow 1888-q5, 2 tomy.
lnne znajdzie czytelnik w bibliografji literatur Jefremowa і Woiniaka.
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:\Іа:ІороссіІіскіи ІІ'І;сІІІІ, :\Іосква 182ї,
Наро.1.ні украЇІІскі ІІісІІі,

:шк"І. :\рЖ~ІІОИСКІІ~І"Іо.

J\ніві

B'h

Сре~невскііІ:

stroo. 228.

зіuра1111, спорЯіІ\~ІІІІ 11

вІцанІІ

О:~ексіе.мr. Гу

\8()8.

РожающІ.І у ~:шпиtІ

etc.

(.\рх. 1\а:Іач. 1S55);

Tenie:

0 ЯЗІ·ІЧ~СІ\1\Х'Ь в·l;рованіИХ'h С."ІаВИН'h Rn і>СЗС~Іертіс .1.)'11111, (ЇІ\. :\(, Н, П. }84Ї);

l\1 ак nр

о в 'Ь: О старин. русскІІХ'h пра~:tНІІкnх-ь

Сюu.);

Г:tаrо:Іев·h:

ibidem:

Сахар

u в ·ь:

О

характер·t;

;Іитература

руссквх·h

руссквхь

11

обІ.ІЧЮІХ'Ь (Тру..1.І·І Об. ;(ю(>.

засто."ІhІІ.

и хорово.1.

нар, нраз;І.НІ1КОВ'Ь;

fl

пtсень,

асс е к1,:

Очерки Россін

(1838, w І. tomie .,Wiosniaoki", w V. "l<upalo"); Терещенко:
(1848; w tomie V. VI. і VII. uroczystosci); 1U ей ко ~
сК і j·j : ()J.ІТ'Ь ІІО.10:JИН'Ь (1860); ПОТ С (j 11 Я : 0 ШІНІІЧ. ЗНаЧ. ІІtКОТ. uupЯJ.OI-:'Ь
11 ІІокt.ріІі, (чт. ~1. О,!!. J.. 1S()5І; Теоіе: О 1\уІннІ>, ].о.1·1> etc. (.,Jtrен
Бt.ІТ» русск.

наро;щ

иuсти"): .-\.ванасіев-ь: О ІІрtНІСХОЖJ.t.:НіІІ ~шоа (:\lоск.І:И;:!. 1~60): Бус,1аев1.:
С:1акинск. сказка ~ІІст. от t.І.І: At•nнacieвl.: О в'tдунах-ь 11 І:І'І>J.ьмt. ("Ко

~rета"

1851):

Теоіе: О

зщ·рuбноІі ЖІІЗЮІ (Арх. І\а.1. т. ІІІ);

Го:ІоІнtцкій-:

(Lwow 1860); J. G ri m m: Gesch. d deutsch.
Sprache ( w І. tomie о slow. kaleodarzu); М. ~~ак с и :11 о вич -ь : .1ни н м.t.cяuw
украинска\'0 посе.1янина (ІІ. tom Zbiorowego wydania, Кijow 1877); Галь!'~~
Наро.1.. а вич. 11 обриз.І.І Іtа..1.1• ,{бруче:~І'h, (Lwow 1862): і~ акр е вс к і \і, Старосн.
бан;!урІІст-ь, (Moskwa 1860): 1\ о ti и 11 ин ск ііІ: Пісні, .l.рІюІ н шуткп (Кij6w.
1862): І) а .'1 і на: Укравнсt.І\і пісні, (Petersb. 1863): .1 а пр с н 1.: n : ПісІТі_-=ЕІ1~
кохання (Kijow 1Е64); Гу :t а к -ь- А р те .мо вс к і іІ : УІ\р ніс!:іі d -і'.:О:Іі:"і~~~_!
Очерк-ь старорусск. баснос:І.

270
(Kijow 1867); :\'1 ••111 с снІ\ о: Укр. пісні :і гщuсюІІІ (3 tomy Lipsk-Кijow,
1868-1878); Рубец·ь: Укр. нар. u1;c. (Petersb. 1870): Ру;tченrсо: Чу
ман~. нар. ІІ'І;сни (Kijow 1874); r\ н т о н о в 11 ч ·s, и ;t р n г о .!>І а 11 о н ·r,: І Істор.
н·tсни ~tа:юр. нар (2 tomy, Kijow 1~74-75); Ак с ак о u 1,: GогатЬіри вре:о.t.
кн. llлa:t. (Рус. Gec. 1856); Ма r t h е: Die russ. Heldensage (Berlin 1865- Gosche, Jahrb. t. Lit.); Н. Гог о :1 ь: О ма.юр. nt,снях-ь: J) у с .1 а с нn: О6·ь ~11.
вмраженіях-ь украинскоіІ но:~зіи ("Очерки", tom. І); 1) ор о в 11 ко вс к ііІ:
іІ\енская :10.1я

южнор.

no :.ta.,op.

пі>сень

н'tсням-ь

("Оснона");

J)

(Ч.

:\1.

ач н hІ \і:

О.

;t, ] Х6ї):

Об·ь

укр.

С

нар.

1;

р о н ·ь:

:.tуаьІК1>

:\lузш:а

(lbidem)

(Rad. Jugosl. Ak. XXXVII.); Ру .1. ч с н ко :
(2 tomy, Kijow 1869-73); П І,і 11 ин 'Ь: О русск. нар
сказках'Ь, (От. аап. 1856);
11. Ефимен І\ о ;{ак:Іинанія южно-русск. наро::~.а.
(Чт. :\1. О. ІІ . .:І.. 18ї4); Gибл. ука3. no Зтногр. (~-)тн. Сборник·h Геuгр. Об,
tom V. і VI.); Ме ж о в -ь :· Биб:1. yr.-a:i. юшІ·-ь и журн. относящ. до южно
русск. края и галицко-русск. с.юв. ("Основа", 18li2); :\1 ат в 1; е в -ь: 1\·h во
nросу об-ь арх. и:іс;І't:І.. в1, южиоіІ Россіи, І. ~-}тuграфія, (Odessa 188-!); П І,І
~І г 11 ч 1, :

О с:Іав. нар. nоззіи

Южнорусск. сказ1ш

ІІ и 11 -ь:

ІІсторія

русской

:::ІТногр.

(tom

ІІІ.

poswi~cony

etn. ukr.);

Г ~) 1 н

ч е нко: Литература укр. фо.1hк:юра (lїїї--]7{10).

Z nowszyc:h prac: Фа 111 ин цин-ь: І>ожества ::~.рев1шх·ь с.1авян-ь.
(Petersburg 1884:); Флор 11 нскііІ : С:швя11ское ше:.tя (Kijow 1907): А f anasiewa: Ludowe rU:ikie legendy 2 tomy (Kazan 1914); Almazowa:
Apokryficzne modlitwy (Odessa 1901); Аnіс z k о w а: Wiosenne obrz~dowe
piesni (Petersburg 1905); В u l а s z е w а: Ukrainski nзrod w legeodach, Kijow
1909); В u s І а j е w а: Ludowa poezja (Petersburя- 1887); Lj ас k і ego: Uwagi
о przyslowiach (1897) і jego prace о Bylinach (Petersb. 1911); D а s z k е w у
с z а: О puchodzeniu Bylin (1888); Е f і m о w а: Ludowa poezja (Dorpat 1915);
J. J а w о r s k і е g о : Kilka prac z dziedziny etnografji ; L і с h ас z е w а : Lekcje
о lit. ludowej !Kijow 1917); S о Ь о І е w s k і е g о: Wydanie rosyjskich piesni
ludowych, w 7 tomach (Petersburg 1895-1902); S u m со w а: Chleb w obrz~
dach і piesniach (Charkow 1885); t е g о і: Uwagi do wydan ukr. hist. piesni,
studja о "Koladkach" і "Szczedrowlcach", о pisankach, о turze і zajl\cu w lud
lit. і t. р.; W і е t u с h о w а: Z historji mysli (Warszawa 1902); S ре r а ns k і е g о : Malor. piesni (Зтноrр. Обозр. 1909). (W szystkie te prace od F а·
mincyna "Gожества" do Speranskiego drukowane w j«;zyku rosyjskim).
Z \iteratury polskiej wylicz«;: М а с і е .і S t r у j k о w s k і : Kronika Po\ska, litewska, imodzka і wsch. Rusi (1. wyd. 1582, 2 1766, 3 1S46). S w і~ с k і:
('pis star. Polski 1816; Balinski і Lipinski: Staroi. Polska (1843);
М ас і е j о w s k і : Pierwotne dzieje Polski (18!8); Те n і е: Polska ~і do
pierw. polowy XVII w. (1842); G о І е m Ь і о w s k і: Lud polski і t. d. (1830);
О. Kolberg: Lud, jego zwyczaje it. d. (]856-82); Kraszewski: Pomniki і t. d. (1842); G 1 о g е r: Natwy weselne і t. d. (18ї7. Spr. дk Um.):
Marcinkowski: Lud ukrainski (1857); Nowosielski: Lud ukrainski
(1857); Stecki: Wolyn (1864); Rulikowski: Opis powiatu ~'asylkowslc.
(1853): Е. hr. Ту s z k і е w і с z: Opis pow. Borysowsk. (1847); W 6 j сі с k і:
Piesni ludu Bialochrobatow, Mazurow, Rusi z nad Bugu (f8З6-ї); W ас І а w
z О І е s k а : Piesni polskie і ruskie і t. d. {1833); Z е g о t а Р а u І і : Piesni
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