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Pierwsza koncepcja rosyjskiego samodzierżawia i jednocześnie klasyczna formuła demo-
kracji w jej rosyjskim wydaniu jest dziełem Iwana Groźnego i zawarta została w tytule cara, 
którym w roku 1581 podpisał on swój list do Stefana Batorego: „(...) car i wielikij kniaz’ 
wsieją Russi (...) po bożiju izwołeniju, a nie po mnogomiatieżnomu czełowieczestwa chotie-
niju (...)”.

Otóż to, demokracja w pojęciu cara to „mnogomiatieżnoje czełowieczestwa chotienije”, 
natomiast legalność władzy absolutnej jest niepodważalna, ponieważ jej źródłem jest, o czym 
car wiedział doskonale, „bożije izwołenije”, i przez to nie podlega ona krytyce.

Przez taki pryzmat, niezmienny od początku państwa rosyjskiego po dzień dzisiejszy, 
imperium patrzyło na całą kulturę i historię świata, zwłaszcza na kulturę i historię narodów 
sąsiednich.

W kontekście historii kultury ukraińskiej daną koncepcję zastosowano w całej rozciągło-
ści, co spowodowało ciąg katastrof w naszej kulturze. Nie bez przyczyny zaczynamy omó-
wienie zaproponowanego tematu od sfery politycznej: na żadnym z etapów swego rozwoju 
kultura ukraińska nie rozwijała się, niestety, poza kręgiem aspektów politycznych, co było 
podyktowane jej fatalnym sąsiedztwem ze „starszym bratem” i jego coraz gorętszą „miło-
ścią” do terytorialnej, politycznej i duchowej przestrzeni historycznego bytu Ukrainy.

Podstawowym, niezwykle skomplikowanym problemem, który wymaga wszechstronnej 
analizy i obiektywnej oceny, jest narodowa, polityczna i kulturalna identyfi kacja Ukrainy 
oraz – ściśle z nią związana, czy też pochodna w stosunku do niej – narodowa atrybucja ukra-
ińskiej kultury. Problem ten jest aktualny nie tylko w kontekście historii staroruskiej, czy też 
okresu od wieku XV do XVII oraz XVIII i XIX. Jego aktualność wzrasta szczególnie teraz, 
gdy jesteśmy świadkami paradoksalnej sytuacji początku odradzania się kultury ukraińskiej, 
która powstaje jednak na doszczętnie zrujnowanym i w znacznym stopniu odebranym nam 
fundamencie, co utrudnia dalszą jej ewolucję.

Niniejsza praca oczywiście nie pretenduje do wyczerpującej analizy problemu auten-
tyczności kulturalnego dziedzictwa Ukrainy, uważając, iż jest to zagadnienie zbyt obszer-
ne a jednocześnie kluczowe dla rozumienia ewolucji kultury ukraińskiej. Naszym zadaniem 
jest nakreślenie szkicu politycznego scenariusza imperium, którego realizacja obliczona była 
na zniszczenie fundamentalnych czynników rozwoju ukraińskiego etnosu. Sądzę, że dalsze 
opracowywanie tego tematu jest nie tylko pożądane czy też niezbędne, lecz wręcz nieuniknio-
ne, gdyż bez szczegółowej analizy mechanizmów przyczynowo-skutkowych, warunkujących 
współczesne wewnętrzne konfl ikty i paradoksy kultury ukraińskiej, nie można realnie i ade-
kwatnie ukazać jej historycznego rozwoju.

Walka imperium o Ukrainę stale przybierała formę polityczną rzadko kiedy kryptokul-
turalną, lecz zawsze toczona była na dużą skalę. I tak, pierwszy istotny konfl ikt w stosun-
kach ukraińsko-rosyjskich, dotychczas starannie ukrywany, aż do zaprzeczenia jego istnie-
nia włącznie, ma, na pierwszy rzut oka, podłoże czysto „fi lologiczne”, lecz w swej istocie 



204 МІЖ РОСІЯНАМИ І УКРАЇНЦЯМИ

jest to konfl ikt polityczny. To organiczny konfl ikt ukraińskiej historii i dialektyki wzajemnych 
związków Ukrainy z innymi narodami: chodzi o problem nazwy „Ruś”. Wiemy także, że jest to 
jedna z najdramatyczniejszych kwestii nie tylko w dyskusji ukraińsko-rosyjskiej, lecz i w mię-
dzyimperialnych dialogach Rosji, do udziału w których Ukrainy faktycznie nie dopuszczano. 
I tym bardziej wiemy, że problem ten rozwiązuje się niezmiennie na korzyść Rosji. Już sama 
konsekwencja i agresywność w podejściu do tej kwestii – od Iwana Groźnego do teoretyków 
współczesnego rosyjskiego panslawizmu – świadczy o tym, jak małą wagę przywiązuje się tu 
do kultury. Od samego początku dla imperium rosyjskiego kwestia ta miała czysto polityczne 
znaczenie: ekspropriacja nazwy Ruś stała się ideologicznym fundamentem dla unitarystycznej 
i ekspansjonistycznej polityki Rosji.

Na drodze do umocnienia rosyjskiego samodzierżawia stała ukraińska historia. Można tyl-
ko wyrazić zdumienie wobec konsekwencji i determinacji strategii politycznej imperium w tej 
kwestii. Budowa struktur jedynowładztwa zawsze dokonywała się kosztem historii Ukrainy. 
Uzasadnianie idei „odwieczności” – choć w tym wypadku trafniejsze jest użycie typowego 
i faktycznie nieprzetłumaczalnego rosyjskiego słowa: „iskonnosti” – rosyjskiego samodzier-
żawia rozpoczął Iwan Groźny. Ten ograniczony, lecz obdarzony intuicją polityk świadomie nie 
nadużywał tytułu pierwszego cara, lecz wyprowadził swą jakoby nieprzerwaną genealogię od 
pierwszych książąt kijowskich. Tak więc z jednej strony, podobnie jak i wielu jego poprzedni-
ków i następców, nazywał on siebie księciem kijowskim, z drugiej zaś – w listach do Kurbskie-
go tytułował Świętego Włodzimierza i Włodzimierza Monomacha „wielkimi carami”, unifi ku-
jąc tym samym dynastyczne dziedziczenie struktur władzy, co nie odpowiadało rzeczywistości. 
Zrozumiałym jest więc, że z tego punktu widzenia Kijów jako zjawisko na skalę światową re-
alnie obecne w europejskiej świadomości historycznej na kulturalnym i politycznym poziomie, 
jako struktura państwowa sięgająca korzeniami do siódmego stulecia, wywoływał do siebie 
ambiwalentne uczucia „miłości-nienawiści”: bez historii Kijowa Rosja nie zaistniałaby. I dla-
tego potrzebna była nazwa, a nie istota, symbol, a nie rzeczywistość. Tak więc potrzebna była 
nazwa „Ruś” bez możliwości zidentyfi kowania autentycznego kulturowego kodu jej zrębów, 
tak jak potrzebna była idea tronu kijowskiego po to, by nie zachwiał się moskiewski. I wreszcie, 
nawet gdyby poznawać historię tego okresu z obiektywnych, nie wymagających potwierdzenia 
faktów, staje się oczywistym, że: nieprzypadkowo Jurij Dołgoruki podjął dwie próby zdobycia 
Kijowa (na początku lat trzydziestych XII w. i w r. 1155), nieprzypadkowo też tę politykę z po-
wodzeniem kontynuował jego syn Andriej Bogolubski, który w roku 1169 faktycznie zniszczył 
Kijów – wydarzenie, które, notabene, rosyjska historiografi a uparcie przemilcza. Jak i to, że 
nominalny założyciel Moskwy został ochrzczony Dołgorukim (Długorękim – przyp. tłumacza) 
właśnie za próbę zdobycia Kijowa. I na koniec to, że ukradziona przez Andrieja Bogolubskiego 
w spalonym Kijowie ikona Matki Boskiej zostaje wywieziona do Włodzimierza i staje się naj-
większą świętością rosyjskiej Cerkwi.

Ekspropriacja nazwy to globalna ekspropriacja historii narodowej. Ekspropriacja historii to 
ekspropriacja pamięci. Ekspropriacja pamięci to ekspropriacja kultury. Tak wygląda elementar-
ny schemat, według którego napisano scenariusz imperialnej polityki wobec Ukrainy, poczy-
nając od czasów Rusi Kijowskiej. W swych podstawowych parametrach nie zmienił się on do 
naszych czasów.

Tu wyłania się problem specyfi ki rosyjskiej historiografi i. Ofi cjalna historia Rosji, pisana 
na zamówienie i propagowana, nie jest historiografi ą w dosłownym znaczeniu: to apologetyka, 
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często antynaukowa, gdyż jest historią nie etnosu, lecz państwa. Gros prac naukowych poświę-
conych historii Rosji to apologetyczne kompendium specjalnie dobranych faktów, przeznaczo-
nych dla uzasadnienia prawowitości samodzierżawia oraz historycznej misji „wybranej przez 
Boga” Rosji.

Naturalny rozwój historiografi i staroruskiej kończy się właściwie na latopisach. Od drugiej 
połowy XVI wieku zaczyna się przepisywanie historii, które to zajęcie wykonywali ofi cjalni 
moskiewscy skrybowie, kierowani przeważnie przez samego Iwana Groźnego. Wielotomowe 
prace typu Stiepiennoj knigi czy Kazanskoj istorii zgodnie ze swym ideologicznym przeznacze-
niem były bezceremonialną apologią samodzierżawia, w imię której przekręcano prawdziwe, 
a czasem wymyślano nie istniejące fakty. Dla ilustracji: nieprzypadkowo szczególnie wiele za-
fałszowań znajdujemy w historii Księstwa Włodzimiersko-Suzdalskiego, które z przeakcento-
waniem traktuje się nie jako jedno z księstw Rusi Kijowskiej, lecz jako dziedzica władzy rodu 
Monomachowiczów, która przeszła niby z Kijowa do Włodzimierza. Ciekawe, że w tej samej 
Stiepiennoj knigie nie znajdujemy żadnej wzmianki o dramatyzmie ówczesnych wojen domo-
wych: rzeczywistość zamieniono sfalsyfi kowanym obrazem jakoby prawowicie odziedziczo-
nego jedynowładztwa, które zażegnuje wszystkie konfl ikty. Tak jak i do niedawna, podzielony 
przemilczanymi przez ideologię ostrymi konfl iktami narodowościowymi Związek Radziecki 
ciągle był „internacjonalistyczną rodziną bratnich narodów”. Nic więc dziwnego, że zza socre-
alistycznej fasady takiego internacjonalizmu wyłoniło się istne piekło.

Historia rosyjskiego samodzierżawia od samego początku była także historią ekspansji tery-
torialnej Rosji, czego nie ukrywało imperium: w XIX wieku do czterotomowej Wojennoj istorii 
pochodow rossijan w XVIII stoletii (1819–1823) D. R Buturlina dołączono Kartu postiepienno-
go rasprostranienija Rossiji. Proporcjonalnie do jej ekspansji terytorialnej wzrastała tendencja 
unitarystyczna: każde nowo podbite terytorium – niezależnie od sposobu, w jaki to uczyniono, 
który zawsze interpretowano obowiązkowo jako „wyzwolenie” lub „dobrowolne przyłączenie” 
– od razu zaczynano nazywać Rosją. Rzecz zrozumiała, iż jedyną formą utrzymania unitarnego 
państwa jest totalna narodowo-kulturalna unifi kacja wchłoniętych przez nie rzeczywistości hi-
storycznych lub też, według współczesnej terminologii, denacjonalizacja we wszystkich aspek-
tach – politycznym, etniczno-kulturalnym, religijnym i językowym.

W tym kontekście nadzwyczaj złożony i dramatyczny jest dla Ukrainy aspekt religijny. Nie 
przesadzając można powiedzieć, że najwcześniej realnie ocenił zjawisko i przewidział skut-
ki ekspansji Rosji (wtedy jeszcze Moskwy) Watykan. Zainicjowana bardzo wcześnie, bo już 
w pierwszej połowie XV wieku, polityka Watykanu odnośnie do ustanowienia unii na Ukrainie 
była próbą stworzenia kordonu wyznaniowego między Europą i Rosją czyli próbą zablokowa-
nia innym religijno-kulturalnym, a więc i politycznym kodem nieujarzmionej energii rosyjskie-
go samodzierżawia, które stało w pełnej sprzeczności z ewolucją demokratycznych, parlamen-
tarnych form władzy w ówczesnej Europie, i – rzecz jasna – stawiała Rosję poza granicami 
oddziaływania kultury europejskiej.

Cerkiew moskiewska zrozumiała ten krok i dostrzegła w nim niebezpieczeństwo. 
W roku 1472 zerwała porozumienie o unii fl orenckiej (1439–1442), a metropolita kijowski 
Izydor, jej sygnatariusz, nieprzypadkowo był w Moskwie pozbawiony urzędu, tak że zmu-
szony był szukać schronienia w Rzymie, gdzie obdarzono go tytułem patriarchy konstanty-
nopolitańskiego. Dramat Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie, który sięga początkami 
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do unii brzeskiej z roku 1596, trwa nadal. Ogromny arsenał imperialnych falsyfi kacji tego pro-
blemu, nagromadzony przez cztery stulecia, można wytłumaczyć wyłącznie strategicznymi 
planami imperium odnośnie do Ukrainy, która, notabene, w źródłach zachodnioeuropejskich 
nadal była nazywana Rutenią czyli zlatynizowanym wariantem nazwy „Ruś”. Tu należy wrócić 
do cytowanego już tytułu Iwana Groźnego, w którym w sposób lakoniczny i wyczerpujący 
sformułowano specyfi kę rosyjskiej Cerkwi. Pamiętamy, że car rosyjski jest samodzierżcą „po 
bożiju izwołeniju” i właśnie w tej groźnej kontaminacji kategorii władzy i religii kryje się istota 
działalności Cerkwi rosyjskiej, która od samego początku nie była wiarą lecz ideologią oraz 
czynnikiem cementującym imperium1.

Cerkiew ukraińska, w przeciwieństwie do rosyjskiej, była potężnym czynnikiem narodowej 
identyfi kacji oraz dyferencjacji kultury ukraińskiej i narodu ukraińskiego jako takiego. Tym 
bardziej, że odwrotnie niż rosyjska – nie była ona ideologią lecz wiarą a więc poziom jej spo-
łecznej i kulturalnej działalności był zdecydowanie wyższy. „Cerkiew – pisał M. Hruszewśkyj – 
jest przedmiotem szczególnej uwagi i troski społeczności ukraińskiej, a zarazem świadectwem 
jej narodowej siły i znaczenia, pulsem [...] jej życia narodowego, jej energii twórczej”2. Ustano-
wienie unii na Ukrainie było impulsem dla procesu dalszej, pogłębionej dyferencjacji kultural-
nej między Rutenią a Moskovią i możliwe, że w przyszłości doprowadziłoby do ostatecznego 
oderwania się Ukrainy od imperium. Bogata literatura łacińskojęzyczna na Ukrainie, rozwój 
tendencji renesansowych w kulturze, istnienie bibliotek, typografi i, Akademii Ostrogskiej, 
szkół brackich, ukraińscy studenci w europejskich uniwersytetach, czyli włączenie Ukrainy do 
ówczesnej europejskiej epoki kulturalnej już wtedy w sposób wyraźny i niedwuznaczny okre-
ślało dystans kulturalny między Ukrainą a Moskwą3.

Totalne wyobcowanie Moskwy z europejskich politycznych, ekonomicznych i kulturalnych 
procesów w sposób obiektywny i analityczny zostało ukazane w znakomitych traktatach: Mo-
skovia, Livoniae, Commentarius Gregoris XII P. M. ab A. Possevino scriptus znanego dyplo-
maty Antonio Possevina4, „legata apostolskiego i wikariusza krajów północnych”, późniejsze-
go rektora Akademii Padewskiej, jednego z najbłyskotliwszych historyków i polityków tamtej 
epoki, który, rzecz charakterystyczna, prowadził konsekwentną politykę ustanowienia unii na 
Ukrainie, o czym napisał w swej pracy poświęconej misji moskiewskiej5. Nacisk wywierany 
przez imperium na Ukrainę tym bardziej był polityczny, im mniej było ono zdolne do prowa-
dzenia dialogu na poziomie czysto kulturalnym. Zauważmy, że wtedy, gdy ukraiński pisarz 
i uczony Jurij Drohobycz był rektorem Uniwersytetu Bolońskiego, w Rosji do czasów Piotra 
I pobieranie nauk w Europie porównywano ze zdradą ojczyzny. A w tym czasie, gdy Ukra-
ina miała już znanych w świecie pisarzy, jedynym faktem literatury rosyjskiej była szczególna 
w swym rodzaju korespondencja między Iwanem Groźnym a Kurbskim.

Fatalna rola, jaką w historii Ukrainy odegrała rosyjska Cerkiew prawosławna – podsta-
wa samodzierżawnego unitaryzmu – nie ogranicza się tylko do aktywnej walki skierowanej 
przeciw Cerkwi greckokatolickiej. Nie zapominajmy, że przekonanie o misyjnej roli Ro-
sji w historii świata, o misji „wybranej przez Boga russkoj ziemli” formuje się już w poło-
wie XV wieku i niebawem, w czasach Wasyla III, krystalizuje się w ideę „Moskwy – trze-
ciego Rzymu”. Podstawowym mechanizmem realizacji danej idei mógł być tylko konfesyjny 
unitaryzm, który rosyjska Cerkiew chciała osiągnąć za wszelką cenę, zdając sobie sprawę 
z tego, że narodowa (a nie państwowa) Cerkiew jest potężnym obrońcą narodu, a także 
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potencjalną siłą, zdolną poderwać ludzi do walki. Oprócz tego, istotne jest i to, że wówczas, 
wskutek tego, iż Ukraina znajdowała się na skrzyżowaniu ogólnoeuropejskich migracji etnicz-
nych i idei kulturalnych, parametry konfesyjne kultury ukraińskiej były dosyć ruchome i ela-
styczne, co też różniło ją od rygorystycznego i fanatycznego charakteru Cerkwi rosyjskiej jako 
podstawy samowładczego despotyzmu. Właśnie dlatego wielowiekowy atak Cerkwi rosyjskiej 
na ukraińską nie ograniczył się do zniszczenia samej Cerkwi – spowodował on fatalną de-
strukcję prawdziwej istoty kultury ukraińskiej, która była faktycznie zniszczona jako kultura 
ekstrawertywna, w sposób organiczny obecna w cyrkulacji życia kulturalnego Europy. Cerkiew 
rosyjska na przestrzeni stuleci była także bezwzględnym rusyfi katorem Ukrainy.

Polityka imperium niszczyła również charakter stosunków kulturalnych Ukrainy z sąsied-
nimi narodami, z którymi związek był historycznie uzasadniony: chodzi przede wszystkim 
o Polskę, Litwę i Białoruś. Mimo wielu konfl iktów o charakterze politycznym, narody te prze-
żywały w swej historii okresy wspólnoty kulturalnej. I tak, zjawiska polsko-ukraińskiego po-
granicza kulturowego sprzyjały pogłębieniu na Ukrainie tendencji renesansowych, a z czasem 
barokowych. Podobne organiczne, międzysłowiańskie pogranicze kulturowe jest typową rysą 
słowiańskiego odrodzenia, okresu, w którym formowała się świadomość narodowa narodów 
słowiańskich. Ważnym czynnikiem jednoczącym dla kultur słowiańskich oraz ich związku 
z Europą Zachodnią była literatura łacińskojęzyczna. Twórczość przedstawicieli kultury neo-
łacińskiej, a nawet tematyka dzieł takich autorów, jak: Stanisław Orzechowski, Paweł Rusin 
z Krosna, Grzegorz Rusin z Sambora, Mikołaj Husowski, Sebastian Klonowie, Szymon Szy-
monowie, Symon Pekalid, świadczy o tym, że – należąc do różnych kultur – swą duchową 
ojczyznę pisarze ci odnajdywali w polsko-litewsko-ukraińsko-białoruskiej syntezie. Wspomnij-
my także okres znacznego autorytetu tak zwanej „kultury kijowskiej” na dworze Wielkiego 
Księcia Litewskiego, gdzie za rządów Jagiellonów „język ruski” zajmował prestiżowe miejsce 
w porównaniu z polskim. Ważnym rozdziałem w historii naszej kultury była także genealo-
gia polsko-litewsko-ukraińskiego rodu książąt Ostrogskich, Rurykowiczów z pochodzenia. Na 
przykładzie ich działalności widzimy, jak mocno zintegrowane były kultury naszych narodów. 
Oczywiście, w pewnym okresie zaczął działać mechanizm dyferencjacji konfesyjnej i Ukra-
ińcy – „schizmatycy” – a razem z nimi ich język i kultura zaznały prześladowań. A mimo to 
istnienie polsko-litewsko-ukraińskich oraz polsko-ukraińskich rodów (Czartoryscy, Zasławscy, 
Prońscy, Sanguszkowie) stwarzało dynastyczny kordon dla obrony ukraińskiej identyfi kacji 
narodowej. A dzięki tradycjom literatury neołacińskiej na Ukrainie było możliwe samookre-
ślenie narodowe kultury ukraińskiej oraz jej opór wobec procesów denacjonalizacyjnych ze 
strony Rosji. Nasze narody w tych czasach posiadały jeszcze zapas energii duchowej – wspo-
mnijmy choćby i tematykę Ukrainy, i tradycję stylu polsko-ukraińskiego, zainicjowanego 
przez polskich poetów Sebastiana Klonowica oraz Szymona Szymonowica, a kontynuowane-
go przez braci Szymona i Józefa Bartłomieja Zimorowiców6. Wchłonięta przez Rosję Ukraina 
nie mogła już ocalić kodu neołacińskiej i w ogóle humanistycznej kultury, którą Rosja od-
bierała z głęboką i nie ukrywaną wrogością. Nie powinno to wywoływać zdziwienia, gdyż 
jest to jedyny, powiedzmy, europejski kraj, który nie znał renesansu. Wiadomo na przykład, 
że sam fakt władania łaciną przez profesorów Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, zmuszo-
nych już pracować w Moskwie i Petersburgu, wywoływał nieufność do nich ze strony rosyj-
skich popów. Im bardziej Ukraina była uzależniona od Rosji, tym większej ruinie podlegały 
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jej organiczne związki, nie tylko z polsko-litewsko-białoruskim światem kulturalnym, lecz i z 
całym światem w ogóle.

A mimo to okres ostatecznego i już całkiem otwartego niszczenia nie tylko kultury ukraiń-
skiej, lecz i etnosu ukraińskiego jako takiego zaczyna się wkrótce po tak zwanym zjednocze-
niu z Rosją w roku 1654 i pogłębia się w miarę krzepnięcia monarchii, która wspierając się 
na trzech fi larach – „samodzierżawiu”, „prawosławiu” i „ludzie” – zbliża się do idei „jedinoj 
i niedielimoj”. Imperium zrzuciło wszystkie maski i przeszło do otwartego ataku na wszyst-
kie, nawet te funkcjonujące minimalnie, formy politycznej, ekonomicznej i etnokulturalnej 
niezależności Ukrainy. Akt „zjednoczenia”, którego możliwość i prawomocność bazowała na 
wręcz fantastycznych wyobrażeniach autorytarnej władzy o jurysdykcji, faktycznie zalegali-
zował i usprawiedliwił nie ukrywaną strategię zniszczenia Ukrainy jako politycznie, narodo-
wo i kulturalnie identyfi kowanej rzeczywistości historycznej i tym samym jako podstawowej 
przeszkody na drodze do stworzenia unitarnego państwa, w którym, jak się później okazało, od 
unitaryzmu do totalitaryzmu jest tylko jeden krok. Do tego czasu samodzierżawna historiografi a 
mgliście i topornie wyjaśniała historyczną wyjątkowość Rosji, powołując się na tron kijowski. 
Działania Piotra I są o wiele bardziej zdecydowane. Bitwa pod Połtawą w roku 1709 jest fak-
tycznie krachem iluzji o niezależności Ukrainy: siłą rzeczy nieunikniona jest i porażka Mazepy, 
błyskotliwego polityka, obiektywnie patrząc, pozbawionego nie tylko jakiegokolwiek poparcia, 
ale i najmniejszej historycznej szansy na zwycięstwo swej idei, gdyż w tym czasie dwugłowy 
imperialny orzeł zbyt mocno wpiął się swymi szponami w ukraińską ziemię.

Frontalny atak na Ukrainę, przynoszący duże sukcesy, kontynuuje Katarzyna II, znowu „Bo-
żijeju”, a nie jakąś inną, „miłostiju impieratrica i samodzierżica Wsierossijskaja, i proczaja, 
i proczaja, i proczaja”: role w imperialnym scenariuszu napisane są znakomicie i zawsze znaj-
dują wybitnych wykonawców. Dokument z 3 sierpnia 1775 roku, obwieszczający zniszczenie 
Siczy Zaporoskiej7, jest pomnikiem klasycznego myślenia wielkopaństwowego i „elementar-
nego rosyjskiego chamstwa”, niezależnie od niemieckiego pochodzenia carycy, którą Kozacy 
rozgniewali swym „złodiejskim prumysłom”, gdyż „pomyszliali konieczno sostawit’ iz siebia 
po sriedi Otieczestwa [podkr. moje – O. P.] obłast’ sowierszienno niezawisimuju pod sobstwien-
nym swoim nieistowym uprawlienijem (...)”. Przedziwnie brzmi w tym „dokumencie” począt-
kowa fraza: „Siecz Zaporożskaja wkoniec użie razrusziena, so iztrieblienijem na buduszczieje 
wriemia i samogo nazwanija Zaporożskich kazakow (...)” [podkr. moje – O. P.]. Problem nazwy 
rysuje się tu bardzo wyraźnie: Ukraina jest już Małorosją posłuszną częścią „Otiecziestwa”, tak 
więc nawet na poziomie morfologicznym powinna zapomnieć o symbolu swej wolności, by 
pokornie przyjąć nie znoszącą sprzeciwu interpretację jedynowładztwa, zgodnie z którą Koza-
cy to „protiwoborstwujuszcze politiczieskoje sonmiszczie”, „wriednoje skopiszczie” i dlatego 
to wywołali oni „prawiednyj NASZ gniew i strogost’ wwieriennago NAM ot Wsiewyszniago 
prawosudija” [podkr. moje – O. P.]. W ten sposób samo ich imię ma być wykreślone z histo-
rii. Podobne przeklęcie, wzbogacone co prawda o stylistyczne bogactwo leksyki totalitaryzmu, 
spotkało tylko twórców państwowości ukraińskiej w latach dwudziestych naszego stulecia.

Realizowana później przez Katarzynę II polityka ekonomicznej kolonizacji Ukrainy: za-
siedlanie jej Niemcami, militaryzowanie Południa (czyli w istocie tworzenie z Ukrainy te-
rytorium „posriedi Otiecziestwa”), była już częścią globalnej polityki imperialnej, w sposób 
otwarty zmierzającej do wyparcia części etnosu z jego terytorium, fi zycznego zniszczenia 
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rdzennej ludności, denacjonalizacji kultury i zrobienia z wolnych ludzi ślepo posłusznej masy: 
imperialna pułapka zamknęła się za swoją ofi arą.

Tak więc zrozumiałe jest to, że cyrkularz Wałujewa z roku 1863 oznajmia, iż „żadnego ję-
zyka małorosyjskiego nie było, nie ma i być nie może” (notabene – po co ów zakaz? Jak można 
zakazywać czegoś, co nie istnieje?), a emski ukaz z roku 1876, podpisany przez Aleksandra II 
ostatecznie – i mogłoby się wydawać nieodwołalnie – uniemożliwia funkcjonowanie języka 
i kultury ukraińskiej.

Jeśli zaś chodzi o wiek XX, to tu rosyjski totalitaryzm skoncentrował się głównie na for-
mach fi zycznego ludobójstwa, udoskonalając jednocześnie formy ludobójstwa duchowego.

Ofi cjalna rosyjska, a następnie radziecka historiografi a, ustalając według własnych kryte-
riów parametry globalnej rosyjskiej państwowości, sformowanej kosztem obcych terytoriów, 
zrujnowała w ten sposób także chronologię kultury ukraińskiej. Rytualna już fraza: „Ruś Kijow-
ska – kołyska trzech bratnich narodów”, używana jest jako swoisty ideologiczny „chwyt”, gdy 
tymczasem i w prasie, i w nauce mówi się o t y s i ą c l e c i u  państwa rosyjskiego, t y s i ą c l e c i u 
kultury rosyjskiej, a więc i o t y s i ą c l e c i u  Cerkwi rosyjskiej, a tysiąclecie przyjęcia chrze-
ścijaństwa przez Ruś obchodzono w klasztorze Dońskim [chodzi chyba o klasztor Daniłowski 
– przyp. tłum.] w Moskwie. Na poziomie świadomości prymitywnej tę koncepcję formułuje 
się w sposób następujący: „Kijów – ojciec [!] miast rosyjskich” (i to w przekładzie na język 
ukraiński), „Kijów – trzecia stolica Rosji” itp., nie mówiąc już o rozpowszechnionym nawet 
w cywilizowanym świecie pojęciu „narody Rosji”. Tak zwany „narodnyj pamiatnik tysiaczie-
lietiju gosudarstwa Rossijskogo” odsłonięto w roku 1862 w Nowogrodzie Wielkim8. Lecz i dzi-
siaj zarówno z prasy, jak i z naukowych wydań dowiadujemy się, że Ukraina to „jug Rossiji”, 
Białoruś – „zapadnyje okrainy Rossiji”, a Wilno – „odin iz driewniejszich gorodow Siewiero-
-Zapadnoj Rossiji”9.

Ostatnia eskalacja aktywnej walki totalitarnego państwa z ukraińską historią przypada na 
lata siedemdziesiąte – okres niedawnych represji. W tym czasie objęto zakazem nie tylko bada-
nia nad r e a l n ą  historią Ukrainy, lecz i używanie samego terminu „Ruś Kijowska”, proponując 
w zamian określenie „Dawna Ruś”. Oprócz tego zakazane były takie terminy, jak: „ukraińskie 
odrodzenie”, „ukraiński barok”, w efekcie czego zlikwidowano na Ukrainie mediewistykę we 
wszystkich naukach humanistycznych. Nie jest dziełem przypadku i to, że do tej pory faktycznie 
nie ma na Ukrainie dyscyplin politologicznych, socjologicznych, ekonomicznych, prawnych, 
gdyż nauki te są niezbędne tylko w warunkach istnienia państwa, o czym na Ukrainie nie można 
było nawet mówić. Dopóki więc nie dokona się analizy wielkopaństwowej podstawy d o z w o -
l o n e j  h i s t o r i i  wschodnich Słowian – historii z pieczątką imperialnej cenzury „razrieszieno k 
pieczati” – dopóty trudno nawet mówić o możliwości stworzenia realnej historii kultury ukraiń-
skiej i Ukrainy w ogóle. Odnosi się to w takiej samej mierze do Białorusi, a nawet Litwy.

Każdy etnos i każda kultura narodowa rozwijają się nie tylko zgodnie z prawami własnej 
tradycji, lecz i według obiektywnych praw historii. Jakakolwiek ingerencja w nie z zewnątrz 
grozi nieodwracalną destrukcją modeli kulturowych. A cała historia Ukrainy i jej kultu-
ry jest właśnie historią ciągłego znęcania się nad nią zastępowania organicznego rozwo-
ju preskrypcyjnymi formami działania. Każde imperium jest antyhistoryczne w swej isto-
cie, dlatego też prędzej czy później upada. Lecz antyhistoryzm imperium rosyjskiego 
zbyt często przybierał paranoidalne wymiary. Prawidłowością stała się więc organiczna 
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deformacja historii i duchowości narodów wciągniętych w sferę jego wpływów. Dlatego też, 
analizując kulturę ukraińską nie można tracić z pola widzenia właśnie tego permanentnego 
uszkodzenia naturalnego etno-kulturowego kodu nacji, spowodowanego bezwzględnym mani-
pulowaniem jej historią.

Każda kultura przechodzi (i powinna przechodzić) ewolucję swego stosunku do własnych 
zjawisk artystycznych, do faktów i czynników duchowego życia narodu. Już sama ta ewolucja 
staje się w zasadzie czynnikiem kultury, gdyż jest kryterium pomagającym określić poziom świa-
domości narodowej i własny pogląd na wartość kultury. Jedną z największych strat, jakie poniosła 
kultura ukraińska, jest utrata kryteriów i miary własnej autentyczności i zepchnięcie tego pojęcia 
do sfery, którą z zewnątrz (i tylko z zewnątrz) można scharakteryzować najprościej: do folkloru. 
Drogą fi zycznej eksterminacji lub demoralizacji warstwy intelektualnej społeczeństwa ukraiń-
skiego, jego zmysłu państwowego, a także poprzez wyniszczanie duchowe – prowincjonalizację, 
hermetyzację kultury narodowej, czy też odwrotnie – przez wyrwanie jej z autentycznego kon-
tekstu stałą wymuszoną migracją lecz przede wszystkim za sprawą rusyfi kacji, i do dzisiejszego 
dnia najskuteczniejszego środka ekspropriacji różnych kultur, imperium ograniczyło do minimum 
przestrzeń kultury ukraińskiej – do pseudofolklorystycznego środowiska, co też powoduje stop-
niową utratę zdolności samouświadomienia dzięki kulturze, sprowadzonej do przedmiotu niezbyt 
intensywnego kolonialnego eksportu. Zamiast granicy państwowej Ukraina ma folklorystyczny 
płot, co daje w efekcie obraz narodu zakodowany w idyllicznej scenie zalotów Piotra, czy też 
Iwana do Chweśki. Tymczasem skutecznie denacjonalizowany intelekt pracuje na korzyść kolo-
nizatora. Tak więc powszechnie dziś wprowadzany folktotalitaryzm dobitnie świadczy o tym, że 
z woli imperium szerzony folklor albo – i to bardzo często – pseudofolklor jest główną formą re-
prezentacji kultury ukraińskiej, co znaczy, że kultura ludowa, także na poziomie masowym, nadal 
jest towarem kolonialnym, jak w dobrych czasach Katarzyny.

Uniwersalną metodą ekspropriacji kultury ukraińskiej jest konsekwentna p r o w i n c j o n a -
l i z a c j a ,  a także – równolegle – u n i e m o ż l i w i a n i e  k o n t a k t ó w  z e w n ę t r z n y c h . 
Właśnie poprzez umiejętną i bezwzględną oraz powszechną prowincjonalizację Ukrainy Rosja 
przywłaszczyła sobie jej olbrzymi potencjał intelektualny, a zwłaszcza szereg geniuszów i ta-
lentów: ukraińską szkołę fi lozofi i, przeniesioną z Akademii Kijowsko-Mohylańskiej do Mo-
skwy i Petersburga, tak zwanych „rosyjskich kompozytorów”, określanych tak przez większość 
encyklopedii, D. Bortniańskiego, M. Berezowskiego i A. Wedela, którzy na Ukrainie nie mieli 
choćby najskromniejszych warunków do rozwoju talentu, początki szkoły malarskiej w Rosji, 
Gogola i wielu innych. Nie tylko oni, lecz i wspaniali bohaterowie, którzy wyszli spod jego 
pióra – Andrzej i Ostap, fi gurujący w podręcznikach jako „nacjonalnyje russkije charaktiery”.

Ekspropriacja jest tym skuteczniejsza, im gwałtowniej zmieniają się rozmiary próżni po-
wstałej po wykarczowanym zjawisku i im radykalniej próżnia ta przybiera estetyczne, a w 
istocie antyestetyczne formy tej rzeczywistości, która brała czynny udział w wyrywaniu zja-
wisk kultury z ich naturalnego gruntu. Nie bez przyczyny na Ukrainie Wschodniej w za-
sadzie nie ma ani jednego miasta o autentycznej ukraińskiej architekturze: Katarzyna II 
nie szczędziła środków na przebudowanie ukraińskich miast na jedną pseudoklasycystycz-
ną modłę – szczyt jej estetycznych upodobań. Tradycję tę skutecznie wykorzystano w la-
tach dwudziestych i trzydziestych, gdy wysadzono w powietrze klejnoty architektury Rusi 
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Kijowskiej i zniweczono całe dziedzictwo kulturowe, zapełniając miasta i wsie niezliczoną ilością 
granitowych i metalowych posągów wodzów różnego kalibru oraz fantasmagoryjnych komplek-
sów architektonicznych, podobnych do siebie i noszących wspólną nazwę: „socgorod” (oczy-
wiście „socjalisticzieskij gorod”). Dodajmy do tego i fatalną w skutkach dla psychologii narodu 
radykalną i absolutnie niedorzeczną zamianę narodowej onomastyki i toponimiki na zunifi kowany 
arsenał imion tych samych wodzów i puste metafory wybujałej totalitarnej fantazji. By nie być 
gołosłownym: swój rodzimy Trakt Włodzimierski, którym katorżnicy szli na Sybir, imperium 
nazwało Drogą Entuzjastów. Hitler, ze swą koncepcją zniszczenia pamięci narodowej przez ruj-
nowanie zabytków kultury, mógłby uważać się tylko za pojętnego ucznia budowniczych komuni-
zmu, którym i tak nie dorównał.

Destrukcji poddany został nie tylko proces historycznego trwania narodu w czasie – pa-
tologicznie zniekształcono też jego istnienie w przestrzeni. Nie tylko czas historyczny, lecz 
i przestrzeń geografi czna narodu ukraińskiego jest sferą paradoksów, falsyfi kacji i zbrodniczych 
deformacji rzeczywistego stanu rzeczy. W chwili gdy poszukiwania autentycznej (łub przynaj-
mniej w minimalnym stopniu zrusyfi kowanej) Ukrainy coraz bardziej koncentrują się na jej 
zachodnich terenach i symbolicznie sprowadzają do Lwowa, naród ukraiński rozrzucony jest 
po całym świecie; podzielona wskutek ruchów tektonicznych historii, na różne psychologiczne 
i kulturalne lądy, Ukraina niekiedy nie tylko że nie zna samej siebie, ale i nie posiada elemen-
tarnych informacji o sobie. Ogromna emigracja, podzielona według ideologicznych kryteriów 
na „postępową” i „reakcyjną”, przez już niemal stulecie, z woli imperium odizolowana była od 
ojczyzny, lokalna „diaspora” – od Leningradu po Kamczatkę – sama utraciła potrzebę związku 
z macierzą i rozpoznawalna jest na Syberii tylko po bielonych chatach. Wydaje się, że czym 
bliżej do stolicy Ukrainy, tym mniej jest jej samej: Ukraińcy za oceanem, w obcych środowi-
skach etokulturowych mówią w swoim języku, podczas gdy Kijów to „russkij gorod”. Impe-
rium mogłoby już zrezygnować z poszukiwań bardziej współczesnych form niszczenia kultury 
narodowej: machinę destrukcji puszczono w ruch kilka wieków temu, a ideologicznego paliwa 
w naszym stuleciu na pewno nie zabraknie. Machina ta działa automatycznie, a kieruje nią piąta 
kolumna kultury narodowej – potężna masa zdenacjonalizowanego i zdemoralizowanego fi li-
stra – zbiorowy janczar, wyhodowany przez imperium, które zapomina o tym, że robiąc z niego 
zabójcę innych narodów, tym samym stwarza śmiertelne niebezpieczeństwo dla siebie: dżuma 
faszyzmu zawsze wraca do miejsca swego laboratoryjnego chowu.

Spowodowany obiektywnymi przyczynami brak własnego dziedzictwa kulturowego, 
które stwarza szansę harmonijnego tworzenia pamięci historycznej oraz ewolucji świa-
domości narodowej, grabież tego dziedzictwa napędzana nieuleczalną imperialną klep-
tomanią zarówno na geopolitycznym jak i kulturowym poziomie, doprowadziła do wy-
paczenia poglądów na narodowy model kultury. Zjawił się bolesny problem „swojego” 
i „obcego”, problem autentyczności tradycji ukraińskiej, wywołujący konfl ikty na wszyst-
kich poziomach świadomości narodowej, a zwłaszcza w sferze psychologicznej. Nieustanne 
prześladowania, a zwłaszcza poniżanie, narzucanie imperialnych dogmatów i obcych modeli, 
wywołał z kolei w kulturze ukraińskiej odpowiedni dogmatyzm i potrzebę autorytetu, potwier-
dzenia prawa do istnienia ze strony „starszego brata”, orientację na jego wzorce kulturowe, 
co przerodziło się już w genetyczną perwersję, destrukcyjny mechanizm psychologicznego 
samoodtworzenia narodu. Skutkiem tego jest absolutyzacja własnej tradycji – rozpaczliwy 
sposób obrony zagrożonej kultury, podczas gdy w warunkach normalnego rozwoju tradycja 
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zawsze jest zdolnym do zmian elastycznym mechanizmem samowzbogacenia, progresji i cią-
głości kultury w czasie. Otóż, z jednej strony, kultura ukraińska jest konserwatywna, powinna 
więc być krystaliczna. Z drugiej strony jednak jej kontury są rozmyte albo rozerwane i heroicz-
ne wysiłki ocalenia jej nie dają raczej żadnego efektu.

Rezultatem ciągłego odbierania kulturze ukraińskiej jej autentycznego dziedzictwa ducho-
wego jest zaistnienie w łonie samej kultury unikatowego zjawiska: pozbawienie świadomości 
narodowej własnej, narodowej i etnicznej substancji, wyalienowanie jej z rodzimej kultury na-
rodowej i historii. Dla przykładu: zwyczajne formy narodowej identyfi kacji, a przede wszyst-
kim posługiwanie się językiem ojczystym, na samej Ukrainie traktowano jako niezaprzeczalny 
dowód „nacjonalizmu”, i to aż burżuazyjnego. Do niedawna faktycznie zakazane było na Ukra-
inie słowo „naród” jako demografi czny ekwiwalent państwa, a przypadkową kombinację kolo-
rów żółtego i błękitnego – nawet na pojazdach państwowej inspekcji samochodowej, czy też na 
dziecięcych zabawkach – z wysokich trybun kwalifi kowano jako zamach na „socjalisticzieskoje 
Otiecziestwo”. Co więcej: od stuleci funkcjonuje w różnej stylistycznej aranżacji imperialny 
postulat apriorycznego „nacjonalizmu ukraińskiego”, tak ugruntowany ideologicznie, że i dziś 
przeciętny Europejczyk może nawet nie wiedzieć, gdzie leży Ukraina, lecz pierwsze co kojarzy 
mu się ze słowem „Ukrainiec” to – „nacjonalista”.

To znamienne, że historyczny czas kultury ukraińskiej nie ma ciągłości, nieprzerywalności: 
na każdym etapie jej rozwoju ewolucja urywała się w stadium „wznoszenia”. Nawała tatar-
sko-mongolska, zrujnowanie Siczy, Wielka Ruina, szereg akcji obliczonych na wykorzenienie 
języka i kultury ukraińskiej w drugiej połowie XIX wieku, ludobójstwo lat trzydziestych, za 
każdym razem wymagały od narodu wysiłku nowego odrodzenia, z coraz większymi jednak 
stratami. To samo można oczywiście powiedzieć i o procesie samouświadomienia narodowego, 
który też nie raz przerywano w najbardziej decydujących momentach. Jedynym faktycznie nie-
przerwanym procesem kultury ukraińskiej było jej konsekwentne i totalne niszczenie.

Kulturze nadano fałszywą linię rozwoju, osłabiono jej zdolność do przyswajania nowych 
idei. Historyczny czas kultury ukraińskiej to czas, który biegnie do tyłu: musi ona odzyskiwać 
utracone zjawiska i bronić swych praw do nich oraz prosić o pozwolenie na istnienie tego, co 
odebrano, tych, którzy odbierali. I tak, ukraińska Cerkiew prawosławna powinna prosić o auto-
kefalię Cerkiew rosyjską która może jej udzielić, ale też może odmówić – wszystko zależy od 
aktualnej koniunktury wielkopaństwowej polityki.

Arytmia czasu kulturalnego Ukrainy będzie istnieć jeszcze długo, gdyż w zbrodni-
czy sposób wyrwano z niej takie części, jak na przykład literatura lat dwudziestych i trzy-
dziestych: pośmiertna rehabilitacja kultury nie oznacza jeszcze zapoczątkowania procesu 
jej odbudowy. Historia świata nie zna też tak nieludzkiej w swym charakterze izolacji kul-
tury emigracyjnej od rodzimej kultury Ukrainy. Charakterystyczne, że nawet dziś są wiel-
kie problemy z drukowaniem wielu emigracyjnych ukraińskich pisarzy, i to wtedy, gdy Ro-
sja już dawno odzyskała największe osiągnięcia swej literatury tworzonej na obczyźnie. Ta 
dysproporcja przybiera niekiedy zastraszające rozmiary: w muzeum Gorkiego w Moskwie 
przewodnicy opowiadają o numerze butów proletariackiego pisarza, a przeciętny słuchacz 
nawet nie zna imion tych pisarzy ukraińskich, martwych już, których za nogi wyciąga-
no z wagonów i rzucano w syberyjski śnieg. A gdy naród nie zna historii, to historia nie zna 
właśnie tego narodu. Dlatego też, gdy nakręcony według powieści Gogola fi lm pt. Propała 
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hramota wędruje na półki tylko z powodu muzycznego leitmotivu – marszu kozackiego, to 
demonstrowany w Buenos Aires, znany na całym świecie fi lm Ormianina Paradżanowa, zreali-
zowany na podstawie dzieła ukraińskiego klasyka Cienie zapomnianych przodków, argentyńska 
publika wita z zachwytem, krzycząc: „Brawo Moskwa”.

Spór o „swoje” i „obce” – zawsze obecny w realiach ukraińskich, wywołał tak bardzo przy-
kry i szkodliwy dla perspektyw estetycznej ewolucji kultury fenomen, jakim jest t o t a l n a  p o -
l i t y z a c j a ,  zarówno zewnętrznej reakcji na kulturę, jak i jej wewnętrznego samouświadomie-
nia. To nie paradoks, lecz tragiczna prawidłowość, że kultura ukraińska – kultura narodu bez 
państwa – jest kulturą totalnie spolityzowaną. Stało się tak dlatego, że czynniki kulturowe nigdy 
nie istniały tu niezależnie, lecz były zawsze reakcją – mogła to być obrona bądź wyzwanie – 
na strategię imperium. A od strony zewnętrznej na zjawiska kulturowe patrzono zawsze przez 
pryzmat zależności politycznej Ukrainy. Dlatego też i dzisiaj ocenę fenomenów kulturowych 
przeprowadza się nie przy pomocy czysto artystycznych i narodowych kryteriów, nie przez 
pryzmat mentalności narodowej, tradycji itp., lecz głównie z pozycji polityczno-terytorialnych 
podziałów Ukrainy i wymuszonej nieobecności kultury w ojczystej przestrzeni, czyli emigracji. 
A to z kolei prowadzi do estetycznej dezorientacji kultury oraz zachwiania jej proporcji, do 
przeceniania jednych i niedoceniania innych zjawisk. Oprócz tego, nadal fałszuje się histo-
rię Ukrainy, prawda zaś jest częściowo zakazana, częściowo nie drukowana, a częściowo nie 
napisana; przy tym sama geografi a publikacji – jeśli wspomnieć zdobycze emigracji – nadto 
rozległa. I dopiero w ostatnim czasie staje się możliwe połączenie dwóch światów duchowości 
ukraińskiej i bezpośrednie włączenie emigracji w życie „Wielkiej Ukrainy”.

Dowodem tego wszystkiego jest brak struktur państwowych, które chronią kulturę narodo-
wą na wszystkich poziomach – od duchowego po materialny – i w dużej mierze utrzymują ją 
w granicach autentycznej tradycji narodowej: w końcu każde państwo chce mieć własną du-
chową historię. Natomiast naród pozbawiony tożsamości politycznej nie jest w stanie obronić 
swych osiągnięć. W danym wypadku kultura staje się przedmiotem targu między imperiami. 
I dlatego niezwykła w swej istocie historia z ekspropriacją nazwy jest tragicznym symbolem, 
który mówi o wielkim państwowym laboratorium, od stuleci pracującym nad zamianą pojęć 
i stworzeniem eufemizmów: aneksję nazywa się zjednoczeniem, okupację – oswobodzeniem, 
ludobójstwo – internacjonalizmem. I na tym tle nie dziwi nagłe, przyspieszone dojrzewanie 
„starszego brata”, dla którego zbyt ciasna była już „kołyska” trzech bratnich narodów. Mit o ko-
łysce oraz mit o ugodzie perejasławskiej należą do klasycznego repertuaru rosyjskiej, socjali-
stycznej mitologii. Samodzierżawie było tu nawet uczciwsze, gdyż otwarcie traktowało Ukrainę 
jak podbite terytorium.

Historia Ukrainy i jej kultury bardziej jest ocenzurowana, niż napisana. Z Ukrainy zdarto 
i skradziono historyczno-kulturalną warstwę ochronną co umożliwiło zrobienie z niej poligonu 
doświadczalnego dla różnorodnych eksperymentów politycznych oraz spekulacji i manipulacji 
ideologicznych. W danej chwili potrzebuje ona przede wszystkim nie wyliczania osiągnięć, lecz 
uświadomienia ogromu strat. Równolegle z teoretycznym odtworzeniem realnej duchowej hi-
storii Ukrainy wręcz niezbędne jest zbadanie form ludobójstwa, stosowanych wobec narodu na 
przestrzeni wieków, co należy uczynić z całkowitym nonkonformizmem. Lecz ponad wszystko 
kultura ukraińska potrzebuje obrony w postaci struktur państwowych. Dopiero wtedy możliwe 
będzie odtworzenie jej prawdziwego oblicza i zapewnienie korzystnej ewolucji w przyszłości. 
Możliwe będzie wreszcie „odrodzenie narodu”.
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Przypisy
* Artykuł ten ukazał się w książce: Belarus, Lithuania, Poland, Ukrainę. The Foundations of 

Historical and Cultural Traditions in East Central Europę. International Conference Rome, 
28 April – 6 May 1990, Ed. J. Kłoczowski, J. Pelenski, M. Radwan, J. Skarbek, S. Wylężek, 
Lublin 1994.

1. W okresie radzieckim Cerkiew rosyjską organicznie zastąpiła partia jako przewodnik ideologii 
komunizmu, który w swych ideowych i strukturalnych parametrach był od samego początku 
zaprogramowany jako ślepa, fanatyczna religia, konsolidująca ogromne imperium. Wreszcie, 
owa „świetlana przyszłość” jest perwersyjnym wariantem raju, pozbawionym tylko etycznego 
podłoża chrześcijaństwa. Charakterystyczne, że kryzys ideologii komunistycznej spowodował 
dehermetyzację i szybki wzrost wpływów Cerkwi rosyjskiej, która, tak jak czterysta lat temu, 
nie zmieniła – i chyba nie zamierza zmieniać – swego stosunku do narodowych Cerkwi Ukra-
iny, zarówno greckokatolickiej, jak i prawosławnej.

2. M. Hruszewśkyj, Kulturno-nacjonalnyj ruchna Ukrajini w XVI—XVII w., Kijów 19192, s. 23.
3. Tu można przytoczyć niepowtarzalnie anegdotyczny przykład: mniej więcej wtedy, gdy łaciń-

skie prace wybitnego przedstawiciela słowiańskiego i ukraińskiego odrodzenia „ruteńskiego 
Demostenesa” Stanisława Orzechowskiego (Roksolana) są drukowane we Włoszech w to-
mach najlepszej prozy renesansu, a zwłaszcza jego list do włoskiego uczonego – humanisty 
Paolo Ramuzzio znajduje miejsce w zbiorze klasycznych wzorów renesansowej prozy episto-
larnej, wydanym w roku 1556 w Wenecji, Iwan Groźny w roku 1570, w liście do angielskiej 
królowej Elżbiety, dając wyraz swemu oburzeniu z powodu niedopuszczalnych według niego 
form władzy parlamentarnej w Anglii, zwraca się do niej tak oto: „A ty priebywajesz w swo-
jem diewiczieskom czinu, kak jest’ poszłaja diewica [...]” (cyt. za: D. Alszic, Naczalo samo-
dierżawija w Rossiji, Leningrad 1988, s. 98.

4. A. Possevino, Istoriczeskije soczinienija o RossiiXVIw., Moskwa 1983.
5. A. Possevino, Commentarii di Moscovia et delia pace seąuita, fra lei, e’l regno di Polonia, colla 

restitutione delia Livonia, Mantova 1596.
6. W kontekście danego pogranicza warto wyakcentować oryginalność kulturalnej dwoistości‚ 

Ukrainy Wschodniej i Zachodniej. Nie jest to tylko tradycyjny dla wielu narodów europej-
skich konfl iktowy, opozycyjny paradygmat Północ – Południe (tak jak we Włoszech), czy też 
Wschód – Zachód. Występowanie tych dwóch pierwiastków w kulturze ukraińskiej stało się 
jedną z form duchowego oporu narodu, walki o autentyczność własnej historii. Należy także 
dodać, choć jest to truizm, że stopień deformacji Ukrainy „podpolskiej” jest bez porównania 
mniejszy od stopnia deformacji Ukrainy „podrosyjskiej”: żar t lwowian o „ucisku ze strony 
kulturalnego narodu” jest uzasadniony historycznie.

7. Zob. „Literaturna Ukrajina”, Kijów, 8 lutego 1990, s. 8.
8. W tym kontekście warto wspomnieć pracę W. W. Kargałowa, skromnie zatytułowaną Połko-

wodcy Rossi X–XVI ww. (Moskwa, DOSAAF 1989). We wstępie czytamy, że jest to książka 
o „wydajuszczichsia połkowodcach Rossii X–XVI wieków, o blistatielnych pobiedach russko-
go orużija”. Nakład – 100 tys. egzemplarzy. Wśród „wydajuszczichsia połkowodcew Rossii” 
– Swiatosław, Włodzimierz Monomach, Daniel Halicki, którzy pod piórem badacza przeszli 
podejrzanie lekką ewolucję do „pobieditielia Sibirskogo Chanstwa” Timofi ejewicza Jermaka, 
który, jak wiadomo, położył wielkie zasługi w „postiepiennom rasprostranienii Rossiji” kosz-
tem ziem krwawo podbitych narodów.

9. Uderza zwłaszcza to, że powyższe sformułowanie zostało użyte w gazecie „Za rodinu” 
(z 11.01.1990 r.), organie Bałtyckiego Okręgu Wojskowego. Litewski marzec roku 1990 skła-
nia do tego, by przypomnieć słowa Puszkina: „Kuda otdwiniem strój twierdyń? Za Bug, do 
Worskły, do Limana? Za kiem ostanietsia Wołyń, za kiem nasliedije Bogdana? Priznaw mia-
tieżnyje prawa, ot nas ottorgnietsia Litwa?” Na pytanie poety odpowiedziała historia.
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„Przeżycie niezwykłe, bardzo potrzebna jest więź duchowa i prawdziwa przyjaźń pomiędzy na-
szymi Narodami i Krajami”, Jerzy Buzek, 9.05.1998 r. Premier RP Jerzy Buzek z małżonką 
podczas wpisu do Księgi Pamiątkowej

Uczestnicy Akatystu do NMP przed cudowną ikoną Matki Boskiej Korczmińskiej w kaplicy św. 
św. Borysa i Gleba w Krakowie. Od lewej: proboszcz parafi i greckokatolickiej w Lublinie ks. 
Stefan Batruch, proboszcz parafi i Podwyższenia Świętego Krzyża w Krakowie ks. mitrat Michał 
Feciuch, konserwator ikon Jadwiga Styrna-Nawrocka, Włodzimierz Mokry, ks. bp Kazimierz 
Nycz, ks. Bohdan Pańczak (Lublin), Irena Sydor, księża i klerycy greckokatoliccy z Lublina


