
188 МІЖ РОСІЯНАМИ І УКРАЇНЦЯМИ

Igor Torbakow

SWÓJ CZY OBCY? 
STEREOTYP UKRAIŃCA W ROSJI XVII–XVIII WIEKU* 

Każda nacja posiada jakieś cechy szczególne, wyróżniające ją spośród wszystkich 
innych – pisał 16 stycznia 1829 roku Johann Wolfgang Goethe – To właśnie odczuwanie 
owych cech różni narody między sobą, przyciąga je do siebie lub, przeciwnie, odpycha. 
Przejawy zewnętrzne tej specyfi ki postrzegane są zwykle przez innych jako antypatyczne 
i odrażająco śmieszne. Dlatego właśnie inny naród darzymy zawsze mniejszym szacun-
kiem, niż na to zasługuje.

Notując powyższe słowa, sędziwy już „niemiecki geniusz” przekazał nam w spadku 
niezwykle głęboką myśl, rzucającą snop światła na mechanizmy rządzące wielokształt-
ną ludzką społecznością.

Rzeczywiście – jednostka zaczyna uświadamiać sobie własną tożsamość w miarę 
poznawania innych ludzi. To samo odnosi się do całych narodów (kolektywnych jaźni): 
kategorie „my” i „nasze” konstytuują się poprzez dystansowanie się wobec „nie nasze-
go”, „cudzego”. Z czasem owo „cudze” obrasta w zespół charakterystycznych, stałych 
cech – przeważnie negatywnych; to one właśnie tworzą stereotyp – również stereotyp 
danego narodu1. Konkretne przykłady funkcjonowania stereotypów narodowych można 
znaleźć już choćby w haśle „nacja” w Encyklopedii Diderota i d’Alamberta:

Każdy naród posiada własny, szczególny charakter – pisał uczony autor wieku oświe-
cenia. – Znany jest cały szereg porzekadeł, np. lekkomyślny jak Francuz, zazdrosny jak 
Włoch, wyniosły jak Hiszpan, srogi jak Anglik, dumny jak Szkot, pijany jak Niemiec, 
leniwy jak Irlandczyk, cwany jak Grek...2

We współczesnych badaniach historycznych zagadnieniu stereotypów narodowych 
poświęca się coraz więcej uwagi3, dostrzegając w nim istotny składnik fundamentalnej, 

* Niniejszy tekst w wersji skróconej ukazał się w 125 numerze „Zeszytów Historycznych” 
(Paryż 1998). Za wyrażenie zgody na jego publikację w almanachu „Między Sąsiadami” 
pragniemy złożyć serdeczne podziękowanie red. Jerzemu Giedroyciowi.

1 Zob. Н. Яковенко, Образ поляка в українській історичній белетристиці, [у:] Україна–
Польща: Історична спадщина і суспільна свідомість. Матеріали міжнародної на-
укової конференції, Кам’янець-Подільський, 29–31 травня 1992, Київ 1993, s. 125. 
Rozumienie terminu „ste reotyp” przyjmuję za Januszem Radziejowskim, który określa go 
jako „opinię wartościującą, stosunkowo stabilną, związaną z określoną tradycją, zabarwioną 
emocjonalnie, z pewną dozą przejaskrawienia lub zafałszowania”. Zob. „Віднова” 1985/86, 
nr 4, s. 147–148. Na temat różnych interpretacji tego pojęcia zob. A. Schaff, Stereotypy 
a działanie ludzkie, Warszawa 1981.

2 Przywołać tu można również nacjonalno-psychologiczne charakterystyki różnych narodów 
sformułowane przez Immanuela Kanta w traktacie Uwagi o uczuciu piękna i wzniosłości.

3 Np. we Francji od roku 1946 ukazuje się naukowy periodyk „Revue de Psychology des Peu-
ples” (od 1970 r. pod tytułem „Ethnopsychologie”). W jednym z artykułów opublikowanym 



189MIĘDZY ROSJANAMI I UKRAIŃCAMI 

społeczno-psychologicznej i kulturologicznej problematyki, którą określić można jako 
obraz innego4. W ostatnim czasie tematowi temu poświęciły specjalne numery pisma 
„Diogenes”, „Annales” oraz rosyjski „Одиссей”. W Niemczech już od ponad dziesięciu 
lat prowadzi się badania w ramach stworzonego przez śp. Lwa Kopielewa „Wuppertal-
skiego projektu studiów nad wzajemnymi wyobrażeniami Niemców i Rosjan”. Owo-
cem tego przedsięwzięcia jest wielotomowe wydawnictwo West-ostliche Spiegelungen, 
składające się z dwóch serii: Russen und Russland aus deutsche Sicht oraz Deutsche und 
Deutschland aus russischer Sicht.

Ważna szkoła Stereotypen-Forschung działa również w Polsce5. Podejmuje ona 
prze:; wszystkim problematykę stereotypów polsko-niemieckich, choć od początku lat 
80. pojawiają się także interesujące studia nad wzajemnym odbiorem Polaków i Rosjan6 
oraz Polaków i Ukraińców7. Zagadnieniem narodowych stereotypów (głównie ukraiń-
sko-polskich) zajmują się również uczeni ukraińscy8.

Zainteresowanie nowymi tendencjami uwidoczniło się także – jakkolwiek z tradycyj-
nym w tym przypadku opóźnieniem – w humanistyce rosyjskiej: „dopiero w ostatnich 
latach pojawiły się prace poświęcone mechanizmom powstawania i funkcjonowania po-
zapolitycznych wyobrażeń i stereotypów”9. Spośród najbliższych sąsiadów zachodnich 
Rosji stosunkowo nieźle opracowano temat obrazu Polaka w oczach Rosjan10, natomiast 

na jego łamach w 1962 roku czytamy: „Rodzi się nowa nauka – nauka o obrazach”. Zob. 
O. Brachfeld, Note sur l’imagologie ethnique, „Revue de Psychology des Peuples” 1962, 
nr 2, s. 341–349. Zob. również obszerną bibliografi ę problemu w artykule S. Marandon, 
Catalogue des images d’Europe, „Ethnopsychologie” 1971, nr 4, s. 482–490. Nowe nur-
ty badawcze oddziałały również na niektórych uczonych sowieckich; zob. np. И.С. Кон, 
К проб леме национального характера, [в:] История и психология, ред. Б.Ф. Поршнев, 
Л.И. Анциферов, Москва 1971, s. 122–158.

4 W literaturze naukowej można niekiedy spotkać zarówno termin „autostereotyp” – kiedy 
mowa o wyobrażeniach danego narodu o samym sobie, jak i „heterostereotyp” – kiedy roz-
waża się charakter narodowy innych nacji czy grup etnicznych. Zob. T. Szarota, Stereotypy 
narodowe jako temat badań historycznych w Polsce, „Dzieje Najnowsze” 1995, nr 2, s. 3.

5 Przegląd polskich prac z lat 1976–1994 na temat stereotypów zawiera cytowany artykuł 
T. Szaroty (s. 3–12).

6 A. Kępiński, Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, Warszawa–Kraków 1990; J. Radziejow-
ski, The Image of Pole in Russian Publicistics Writings (1864–1918), „Acta Poloniae Hi-
storica” 1992, t. LXVI, s. 115–139; tenże, „Znienawidziłem ten potwór azjatycki”. Kształ-
towanie się obrazu Rosjanina w Polsce od powstania listopadowego do I wojny światowej, 
„Krytyka” 1993, nr 40, s. 94–115; A. Drawicz, Nasze widzenie Rosjan w XX wieku, „Dzieje 
Najnowsze” 1995, nr 2, s. 37–41; G. Przebinda, Поляки и Россия (между симпатией 
и антипатией), „Россия и современный мир” 1997, nr 2 (15), s. 540–563.

7 J. Radziejowski, Ukrainian and Poles. The Shaping of Reciprocal Images and Stereotypes, 
„Acta Poloniae Historica” 1984, t. L, s. 115–140; tenże, Українці та поляки – формування 
взаємного образу і стереотипу, „Віднова” 1985/86, nr 4, s. 147–168.

8 Н. Яковенко, op. cit., s. 125–132; Ф. Сисин, З історії польсько-українських стерео-
типів, [у:] Україна–Польща: Історична спадщина і суспільна свідомість..., s. 18–23 
(autor jest Kanadyjczykiem ukraińskiego pochodzenia).

9 Zob. przedmowę w zbiorze Россия и внешний мир: диалог культур, Москва 1997, s. 3.
10 M.S. Falkowicz, Polski charakter narodowy w oczach Rosjan. Kształtowanie się narodowe-
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jeśli idzie o problem kształtowania się wśród Rosjan obrazu Ukraińca, poważniejszych 
prac na ten temat praktycznie nie ma. Zaryzykuję twierdzenie, że niektórzy z uczonych 
rosyjskich po prostu nie traktują tej kwestii jako rzeczywistego proble mu badawczego, 
wychodząc zapewne z założenia, iż Rosjanie i Ukraińcy są pod każdym względem tak 
podobni do siebie, że nie ma nawet sensu ich rozróżnianie. Słowem – tworzą jeden 
naród11. Niniejszy szkic jest próbą odmiennego spojrzenia na problem wzajemnego po-
strzegania się przez Rosjan i Ukraińców.

Powszechnie znane okoliczności historyczne sprawiły, że kontakty pomiędzy miesz-
kańcami Rusi północnej i południowej były w przeciągu około trzech stuleci (od połowy 
XIV do początku XVII wieku) poważnie utrudnione. Przodkowie Ukraińców i Rosjan 
żyli w tym czasie w odrębnych państwach i w różnych światach kulturowych.

Dopiero rok 1620 zapoczątkował bardziej lub mniej regularne kontakty politycz-
ne i kulturalne pomiędzy Rosjanami a Ukraińcami. Znamienne, że Sergiusz Sołowjow 
rozpoczyna w swym monumentalnym dziele opowieść o dziejach Małej Rusi od opisu 
przyjęcia w Moskwie posłów zaporoskiego hetmana Piotra Sahajdacznego w roku 1620; 
tego samego wydarzenia dotyczy również dokument tzw. Prikaznposelskiego, otwiera-
my pierwszy tom materiałów źródłowych pt. Воссоединение Украины с Россией12.

Owo „odrodzenie” kontaktów Ukrainy z Rosją (podobnie jak późniejsza unia pereja-
sławska z 1654 roku) było z reguły interpretowane w historiografi i rosyjskiej (zarówno 
przedrewolucyjnej, jak i zwłaszcza w sowieckiej) jako długo oczekiwane „zjednocze-
nie dwóch bratnich narodów”, „sojusz po wieczne czasy”, którego pragnęły na rów-
ni obydwie strony – zarówno Rosja, jak Ukraina – powodowane poczuciem dawnej 
historycznej jedności, teraz jakoby na nowo rozbudzonym13. Pomijając pewne drobne 

go stereotypu Polaka, „Dzieje Najnowsze” 1995, nr 2, s. 43–58; А.И. Куприанов, Поляки 
в представлениях русских (1760–1860), [в:] Россия и внешний мир: диалог культур, 
Москва 1997, s. 31–40.

11 Jaskrawym, a równocześnie kuriozalnym przykładem takiego podejścia jest opublikowany 
niedawno artykuł S.M. Samujłowa, w którym uczony historyk wzywa do „odrzucenia nacjo-
nalistycznych mitów ideologicznych i uznania rzeczywistości, zgodnie z którą kultura ukra-
ińska (prócz katolickiej i unickiej kultury zachodnioukraińskiej) jest jedynie odgałęzieniem 
kultury ogólnoruskiej, zaś naród ukraiński jest jednym z narodów ruskich – na równi z Wiel-
korusinami i Białorusinami...”. „Jedna historia, jedna kultura, jedna krew...” – bez ogródek 
konkluduje rosyjski uczony. Zob. С.М. Самуйлов, О некоторых американских стереоти-
пах в отношении Украины, „США: экономика, политика, идеология” 1997, nr 4, s. 85. 
Posługując się podobną „optyką” metodologiczną, rzeczywiście niełatwo dostrzec innego. 
Zresztą i na Ukrainie nie brakuje ideowych „sobowtórów” Samujłowa. Zob. np. Є. Гуцало, 
Ментальність орди: статті, Київ 1996. Na szczęście w kręgach akademickich obu krajów 
widoczne są również zdrowe tendencje; świadczy o tym choćby wielka konferencja naukowa, 
której owocem jest zbiór pt. Россия–Украина: История взаимоотношений, Москва 1997.

12 С.М. Соловьев, История России с древнейших времен, изд. 2, Санкт-Петербург [b.r.], 
кн. 2, т. 10, kol. 1471; Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы 
в трех томах, Москва 1953, т. 1, s. 3–5.

13 Najbardziej wyczerpujący przegląd interpretacji treści i znaczenia historycznego unii pereja-
sławskiej – od kozackich kronik po historiografi ę sowiecką – przynosi praca amerykańskiego 
badacza Johna Basaraba, Preiasłav 1654: A Historiographical Study, Edmonton 1982. Zob. 
także nowsze opracowania ukraińskie i rosyjskie: О.М. Апанович, Українсько-російський 
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modyfi kacje powyższej tezy w nowszych pracach historyków rosyjskich, zasadnicza jej 
treść nie uległa zmianie.

W połowie wieku XVII idea jedności wszystkich Słowian wschodnich, bez względu na 
poczucie istnienia poważnych różnic pomiędzy „Wielką” a „Małą” Rosją zajmowała po-
czesne miejsce w ich świadomości społecznej

– pisze np. Borys Fłoria14. Rosyjski badacz nie uwzględnia jednak istotnych argumen-
tów podniesionych przeciwko takiemu stanowisku przez amerykańskiego uczonego 
Edwarda Keenana, który przekonująco dowodzi, iż wyobrażenie na temat „wspólnego 
dziedzictwa kijowskiego” jest w istocie historycznym mitem wykreowanym w później-
szym okresie.

„Czyż otoczenie Iwana III (1462–1505), właściwego założyciela państwa moskiew skiego, 
jego syna Wasyla III lub jego wnuka Iwana IV traktowało podjęte przez nich dzieło prze-
kształcenia prowincjonalnego księstwa w potężne imperium w kategoriach odrodzenia 
czy choćby naśladowania sławnej spuścizny Kijowa?

– pyta Keenan. I odpowiada bez wahania: o niczym podobnym nie było wówczas mowy 
jako że źródła historyczne zachowują na ten temat całkowite milczenie.

Jest rzeczą zdumiewającą – pisze Keenan – iż dzisiejsi historycy są w stanie uwierzyć, że 
Moskwicini – przedstawiciele wielkoksiążęcej arystokracji czasów Iwana III czy Iwana IV 
– mogli uważać się za spadkobierców kijowskiego tronu, np. epoki Jarosława Mądrego15.

Co się zaś tyczy mitu o „kijowskim dziedzictwie”, to został on stworzony w końca 
XVII i na początku XVIII wieku przez napływowych ukraińskich i białoruskich du-
chownych (w znacznym stopniu w ich własnym interesie!), kiedy ci – po przeobrażenia 
się Rzeczypospolitej w trakcie kontrreformacji w ortodoksyjne państwo katolickie – do-
łączyli swe głosy do apeli o interwencję w obronie prawosławia, kierowanych wówczas 
do moskiewskiego cara przez greckich hierarchów16.

To prawda – przyznaje Keenan – że przedstawiciele moskiewskiej elity uważali innych 
Słowian wschodnich – zwłaszcza możnowładców „litewskich”, z którymi wielu z nich 
łączyły więzy krwi – za bardziej „swoich” niż np. Anglików czy Persów; trudno jednak 
byłoby znaleźć źródłowe potwierdzenie tezy, że kremlowscy dworzanie traktowali Sło-
wian wschodnich („Litwinów”) w sposób różniący się funkcjonalnie [...] od ich stosunku 
np. do Szwedów, Polaków, czy choćby Czerkiesów17.

договір 1654 r.: міфи і реальність, Київ 1994; А. Заяць, Українсько-російський договір 
1654 r. в оцінці сучасної української історіографії (90-ті роки), [w:] Матеріали Другої 
польсько-української наукової зустрічі (Львів, 12–13 жовтня 1995), Львів–Люблін 1996; 
Л. Заборовский, Переяславская рада и московские соглашения 1654 года: проблемы ис-
следования, [в:] Россия–Украина: История взаимоотношений, Москва 1997, s. 39–49.

14 Б. Флория, О некоторых особенностях развития этнического самосознания восточ-
ных славян в эпоху средневековья – раннего Нового времени, [в:] Россия–Украина: 
История взаимоотношений, s. 20.

15 E. Keenan, On Certain Mythical Beliefs and Russian Behaviors, [w:] The Legacy of History 
in Russia and the New States of Eurasia, New York 1994, s. 21–22.

16 Ibidem, s. 31–32.
17 E. Keenan, Muscovite Perceptions of other Slavs Before 1654 – An Agenda for Historians, 

[w:] Ukraine and Russian in Their Historical Encounter, Edmonton 1992, s. 22.
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W rzeczywistości analiza źródeł historycznych dowodzi, że „spotkanie” obu narodów 
nie przebiegało bynajmniej w idyllicznej atmosferze, a ich późniejsze stosunki rozwijały 
się, jak to ujął Iwan Kripiakiewicz, „bez nadmiernych przejawów sentymentu”18.

Jak zatem poddani moskiewskiego cara postrzegali dawnych poddanych monarchy 
polskiego? Dla Moskwicinów z połowy XVII wieku Ukraińcy byli przede wszystkim 
obcokrajowcami. To „cudzoziemcy, nowo przybyli Czerkasi” (suplika 4 ukraińskich 
Kozaków przybyłych z Azowa do Oskołu); „Czerkasi cudzoziemcy” (suplika 62 Ukra-
ińców osiadłych w Biełgorodzie); „cudzoziemcy Litewskiej ziemi” (suplika nowogrodz-
kiego kancelisty Rostoszki); „Litwini” (list biełgorodzkiego wojewody P. Pożarskiego 
do Prikazu poselskiego); „Czerkasi z litewskiego narodu” (list Pożarskiego do Prikazu 
razriadnego)19.

Rosjanie zawsze przejawiali skłonność do podkreślania różnic między sobą a owy-
mi „Litwinami” i „Czerkasami”, jak również pomiędzy Ukrainą („ziemią litewską”) 
a Rosją („państwem moskiewskim”). Tak np. Piotr Litwinow, wysłany przez wojewodę 
Putywla Pleszczejewa „do litewskich grodów do hetmana Chmielnickiego w sprawach 
sądowych i innych”, donosił, że

po drodze [...] asauł Misko wyjawił mu, że ponoć oni, Czerkasi, planują wspólnie z Ta-
tararami najechać Waszej Cesarskiej Mości moskiewskie państwo... (list wojewodów Pu-
tywla, S Prozorowskiego i I. Liapunowa do Prikazu poselskiego)20.

Różnice istniejące w połowie XVII wieku pomiędzy Rosją a Ukrainą (Rosjanami 
a Ukraińcami) rzucały się w oczy nawet cudzoziemcom. Syryjski archidiakon Paweł 
z Aleppo, który w roku 1654 wraz ze swym ojcem, patriarchą antiocheńskim Makarym, 
przemierzył całą Ukrainę, następnie zaś, w roku 1656, po dwuletnim pobycie w Mo-
skwie, ponownie przejechał przez ukraińskie ziemie, pisał w dzienniku podróży:

Dotarliśmy na brzeg rzeki Dniepr naprzeciwko Monasteru Pieczerskiego i posłaliśmy do 
Kijowa wiadomość o naszym przybyciu. [...] W chwili, w której dostrzegliśmy jaśniejące 
w oddali kopuły Pieczerskiego Monasteru, kiedy poczuliśmy aromat tych kwitnących 
ziem, nasze dusze zadrżały w radosnym uniesieniu, otwarły się nasze serca i złożyliśmy 
dziękczynienie Panu Bogu. W przeciągu tych dwóch lat pobytu w Moskowii serca nasze 
były niczym zaryglowane, umysły zaś skrępowane i stłumione, gdyż w tym kraju nikt – 
chyba prócz jego rdzennych mieszkańców – nie może czuć się choć trochę swobodnym 
czy zadowolonym; każdy bowiem, podobny nam, choćby stał się właścicielem całego 
tego kraju, nigdy nie wyzbędzie się niepokoju duszy i trwogi w swym sercu. Przeciw kraj 
Kozaków – był dla nas niczym nasz własny kraj, zaś jego mieszkańcy byli nam serdecz-
nymi przyjaciółmi i ludźmi w rodzaju nas samych21.

18 І.П. Крип’якевич, Історія Україна, вид. 2, Львів 1992, s. 193.
19 Воссоединение Украины с Россией, t. 1, s. 318,463,258,252, 260.
20 Ibidem, t. 2, s. 244.
21 Путешествие антиохийского патриарха Макария в Украину в середине 17 века, опи-

санное его сыном арихидиаконом Павлом Аллепским, перевод с арабского Г. Муркоса, 
Киев 1997, s. 127–128.
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Podobne opinie o „moskwicinach” i „ruskich” (Ukraińcach) jako o dwóch różnych 
narodach można znaleźć w Kronice Macieja Stryjkowskiego czy w polemicznej litera-
turze unickiej (w szczególności w pismach Hipacego Pocieja)22.

Należy również pamiętać, że do momentu „spotkania” oba narody dzieliła dość istot-
na bariera językowa. Dokumenty sporządzone w języku ukraińskim („pismem białoru-
skim”) musiały być tłumaczone na język rosyjski (zob. np. przekład listu z „białoruskie-
go pisma” w raporcie rosyjskich ambasadorów w Polsce, G. i S. Puszkinów, czy tłuma-
czenie listu hetmana Bohdana Chmielnickiego do atamana dońskiego)23. Pertraktacje 
prowadzono z pomocą „tłumaczy”. Tak np. w spisie uczestników rosyjskiego poselstwa 
wysłanego z Moskwy na Ukrainę na czele z Wasylem Buturlinem znajdujemy dwóch 
tłumaczy: Biliała Bąjcyna i Stiepana Kolczyckiego24.

Owa „zagraniczność” Ukrainy, jej „cudzoziemski charakter” zauważane były przez 
Rosjan jeszcze co najmniej do końca stulecia. Jako przykład można tu przywołać uwagi 
autora Topografi cznego opisu namiestnictwa Charkowskiego (1788), Wielkorusa Iwana 
Pieriewierzewa. Roztrząsając kwestię „skąd wziął się ukraiński dialekt oraz inne różnice 
dzielące Małorosjan i Wielkorosjan, autor stwierdza:

To fatalne oddzielenie Rosji Południowej od Rosji Północnej albo Wielkiej przeobraziło 
na zawsze jej mieszkańców, przez co powstała jak gdyby jakaś obcoplemienna nacja25.

Potwierdzeniem faktu uświadamiania sobie przez Rosjan rzeczywistej „odmienno-
ści” Ukrainy i Ukraińców było również usilne dążenie carskiej (a później imperator-
skiej) władzy rosyjskiej do zniwelowania istniejących różnic instytucjonalnych, admi-
nistracyjnych, kulturalnych i językowych26.

24 lipca 1687 roku, w przeddzień wyboru nowego hetmana, książę Wasyl Golicyn 
przeforsował dodanie dwóch dodatkowych artykułów do umowy z rządem carskim, na 
którą przysięgali dotychczasowi hetmani. Jeden z nich zalecał,

by hetman i starszyzna, służąc wielkim gosudarom, naród małorosyjski wszelkimi środ-
kami i sposobami z narodem wielkorosyjskim jednoczyli, do nierozerwalnej i trwałej 
zgody przywodzili poprzez małżeństwa i inne działania, aby oba narody połączyły się 
pod jednym berłem carskiego majestatu i w jednej chrześcijańskiej wierze, tak, by nikt 
już nie rozgłaszał, że małorosyjski kraj podlega władzy hetmańskiej, lecz by wszędzie 
występowali jednogłośnie: Jego Carskiej Wysokości samodzierżawnej domeny hetman, 
starszyzna i naród małorosyjski – wspólnie z narodem wielkoruskim27.

22 Zob. Б. Флория, op. cit., s. 15–16.
23 Воссоединение Украины с Россией, t. 2, s. 350, 370.
24 Ibidem, t. 3, s. 417.
25 Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст., Київ 1991, s. 19.
26 Zob. В.М. Горобець, Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини в дру гій по-

ловині XVII – першій чверті XVIII ст., Київ 1995; О.К. Струкевич, Україна – Гетьманщина 
та Російська імперія протягом 50–80-х рр. XVIII століття (політико-адміністративний 
аспект проблеми), Київ 1996. Na uwagę zasługuje również fundamentalna praca kanadyj-
skiego historyka Zenona Kohuta, Russian Centralism and Ukrainian Autonomy: Imperial Ab-
sorption of the Hetmanate, 1760s–1830s, Cambridge Mass. 1988.

27 С.М. Соловьев, op. cit., ks. 3, t. 14, kol. 1014.



194 МІЖ РОСІЯНАМИ І УКРАЇНЦЯМИ

W słynnej instrukcji przekazanej przez Katarzynę II nowemu generał-prokuratorowi 
senatu, księciu Aleksandrowi Wiaziemskiemu, caryca pisała m.in.:

Małorosja, Infl anty i Finlandia są prowincjami, które rządzą się potwierdzonymi dla nich 
przywilejami; pozbawienie ich wszystkich naraz byłoby wielce niestosowne, ale i na-
zywanie ich obcokrajowcami i traktowanie ich w ten sposób byłoby więcej niż błędem, 
a nawet z całym przekonaniem można powiedzieć – głupotą. Prowincje te [...] należy jak 
najbardziej łagodnymi sposobami doprowadzić do tego, żeby zruszczaty i przestały ciąg-
nąć jak wilki do lasu.

Urząd hetmański winien zostać, zdaniem Katarzyny, bezwzględnie zniesiony:

Kiedy w Małorosji nie będzie już hetmana, należy dołożyć wszelkich starań nie tylko to, 
by ktoś ponownie nie został wyniesiony na ten urząd, ale by nawet pamięć i imię hetma-
nów zginęły na wieki28.

W końcu, po zniesieniu urzędu hetmana w roku 1764, w memorandum Kolegium 
Spraw Zagranicznych postanowiono

po likwidacji urzędu hetmańskiego powierzyć zarządzanie Małorosją jednej z tutejszych, 
znanych i zaufanych osób, wraz z nią zaś czterem Wielkorosjanom i czterem Małoro-
sjanom. Dotychczas Wielkorosjanie zasiadali po prawicy, Małorosjanie zaś po lewicy, 
co utwierdzało w nich szkodliwe mniemanie, zgodnie z którym uznawali się za naród 
całkiem odmienny od naszego; w celu zlikwidowania tego stanu rzeczy należy całą ma-
łorosyjską starszyznę zrównać w rangach z tutejszą zaś członkowie kolegium winni zaj-
mować miejsca nie wedle pochodzenia, lecz wedle starszeństwa29.

Określając miejsce Ukraińców w etnicznej hierarchii rosyjskiego imperium, historyk 
Andreas Kappeler słusznie zwraca uwagę na tak kluczowe czynniki, jak religia i aktyw-
ność polityczna30. Najważniejszą przesłanką ideologiczną sojuszu z Moskwą była dla 
Ukraińców okoliczność, którą Bohdan Chmielnicki wyraził w słowach: 

prawosławny chrześcijański wielki gosudar, wschodni car, jest tego samego co my zako-
nu greckiego, tej samej wiary31.

W przeciągu kilku stuleci samodzielnego funkcjonowania ukraińska Cerkiew pra-
wosławna wykształciła jednak cały szereg cech specyfi cznych, odróżniających ją od 
Cerkwi rosyjskiej.

Moskiewscy wyznawcy prawosławia – pisze A.N. Pypin – nie dopuszczali możliwości 
występowania podobnych różnic lokalnych, choć sama obrzędowość moskiewska po-
siadała wyrazisty, właśnie lokalny charakter; w konsekwencji, podczas gdy prawosławni 
patriarchowie wskazując na lokalną specyfi kę Cerkwi moskiewskiej, tłumaczyli jednocze-
śnie, że zróżnicowanie w sferze obrzędowości nie narusza istoty samej wiary, że obrzęd 

28 Ibidem, ks. 6, t. 26, kol. 29–30.
29 Ibidem, kol. 34.
30 Zob. А. Каппелер, Мазепинцы, малороссы, хохлы: украинцы в этнической иерархии 

Российской империи, [в:] Россия–Украина: История взаимоотношений, s. 125–144.
31 Воссоединение Украины с Россией, t. 3, s. 461.
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to nie „dogmat”, moskiewscy wierni byli przeświadczeni, że praktykowane przez nich 
formy obrzędowe są jedynymi prawidłowymi, oraz oskarżali o nieortodoksyjność tych 
wszystkich, u których dostrzegali jakiekolwiek odstępstwa od obrzędu moskiewskiego, 
interpretując je jako wyraz przejmowania pierwiastków doktrynalnych innych wyznań32.

Zetknąwszy się bliżej z religijnym życiem „Czerkasów”, hierarchowie rosyjscy, a za 
nimi „prosty lud moskiewskiego gosudarstwa”, zaczęli poddawać w wątpliwość orto-
doksyjność małorosyjskiego prawosławia, co częstokroć prowadziło do traktowania 
mieszańców „Litewskiej ziemi” jako swego rodzaju „innowierców”. Wiadomo np., że 
w Moskwie prawosławnych Ukraińców nazywano „oblewańcami” (na Ukrainie chrztu 
dokonywano nie przez zanurzenie, a jedynie przez polanie wodą), „Laszkami”, „unita-
mi”; domagano się od nich powtórnego ochrzczenia, a niekiedy odmawiano im nawet 
pochówku na tutejszych cmentarzach.

Stwierdziwszy zatem, że „w Kijowie chrzczą przez polewanie”, 16 grudnia 1620 
roku moskiewski sobór na czele z patriarchą Filaretem nakazał rebaptyzację imigran-
tów z Polski i z Litwy. Znamienny przypadek miał miejsce w roku 1629: kiedy pojma-
ny Ukrainiec, niejaki starzec Warsonowiusz, nie mógł sobie z uwagi na podeszły wiek 
przypomnieć, w jaki sposób został ochrzczony jako dziecko, polecono ochrzcić go po-
nownie. W 1655 roku patriarcha Nikon wydał następujące zarządzenie:

Jeżeli ktoś został ochrzczony nieprawidłowo, przez oblanie – należy go ochrzcić powtór-
nie...33

W celu religijnej unifi kacji – „dla jedności cerkiewnej” – księgi liturgiczne i teolo-
giczne wydane na Ukrainie niszczono i zastępowano księgami drukowanymi w Mo-
skwie. Jak pisał jeden ze współczesnych:

księgi nasze kijowskie poniszczono, a przysłano moskiewskie [...] Cerkiewne pienie 
i służbę odmieniono, a wszystko na wzór moskiewski, do czego nasi wierni nie mogą 
przywyknąć [...] Małe dzieci muszą być chrzczone przez zanurzenie, a nie przez polanie; 
nie przywykli do tego obyczaju duchowni wiele z nich potopili w osadach...34

1 grudnia 1627 roku w Moskwie potępiono książkę Cyryla Stawrowieckiego Учи-
тельное Евангелие, ponieważ jakoby „znaleziono w niej liczne herezje i sprzeczności”. 
Podobnie zostały osądzone inne dzieła Stawrowieckiego. Z nakazu cara Michała Fiedo-
rowicza i patriarchy Filareta polecono, by „książki te zgromadzić i spalić w ogniu, aby 
ta herezja i zamęt nie rozniosły się po świecie”. Nakazano ponadto, „by nikt odtąd ksiąg 
wydanych w litewskich drukarniach i spisanych po litewsku nie ważył się kupować”35. 
W 1672 roku wydano kolejne zarządzenie:

32 А.Н. Пыпин, История русской литературы, изд. 3, Санкт-Петербург 1907, t. 2, s. 321.
33 Акты относящиеся до юридического быта Древней России, Санкт-Петербург 1857, t. 1, 

s. 274.
34 Архив Юго-западной России, издаваемый Комиссией для разбора древних актов, cz. 1, 

t. 5, s. 60–61.
35 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной кол-

легии иностранных дел, Москва 1822, cz. 3, nr 77.
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we wszystkich miejscach ludziom wszelkich stanów ostro i wyraźnie nakazać, by ksiąg 
drukowanych po polsku i po łacinie nie trzymali w swych domach, w ukryciu, ani też 
jawnie, ale by przynosili je i oddawali wojewodzie...36

W celu uchronienia „prawdziwie prawosławnych” moskiewskich wiernych przed 
„łacińskim omamieniem, które nowe księgi kijowskie utwierdzają”, sobór z roku 1690 
potępił dzieła P. Mohyły, C. Stawrowieckiego, J. Galatowskiego, Ł. Baranowicza, A. Ra-
dziwiłowskiego, S. Potockiego oraz obłożył je „klątwą i anatemą, nie tylko podwójnie 
i potrójnie, ale i po wielokroć”37.

Podejrzliwość wobec praktyk religijnych „bratniego narodu” nie osłabła również 
w oświeconej epoce Katarzyny Wielkiej. W tajnej instrukcji dla nowo mianowanego 
prezydenta kolegium małorosyjskiego, hrabiego Piotra Rumiancewa, caryca pisała:

Należy umiejętnie doglądać zarówno archijerejów, jak ich podwładnych, aby różnymi 
wybiegami właściwej ich naturze żądzy władzy nie wykraczali poza przynależne ich god-
ności granice, stawiając swą władzę duchowną ponad władzą świecką lub rozsiewając po-
śród prostego i zabobonnego ludu rozmaite, sprzyjające ich zamiarom, lecz szkodliwe dla 
powszechnego pokoju plewy; wiadomo również, że uczniowie seminariów i sposobiący 
się do stanu duchownego [...] karmieni są jadem nienasyconej żądzy władzy, zgub nych 
skutków, której pełne są minione wieki europejskiej historii38.

Jednym z najbardziej drażliwych aspektów postrzegania Ukraińców przez Rosjan 
był wreszcie polityczny obraz Małorusa funkcjonujący w XVII i XVIII wieku w mo-
skiewskim carstwie i w rosyjskim imperium. W Moskwie od początku nie było i nie 
mogło być mowy o pełnym zaufaniu do mieszkańców „kozackiej ziemi”. W połowie 
XVII wieku żywa była jeszcze pamięć o ich udziale w Smucie i w krwawych wojnach 
z Polakami. „Wielokrotnie wzniecali bunty i podejmowali działania na szkodę państwa 
rosyjskiego” – pisał w swym Leksykonie o ukraińskich Kozakach rosyjski historyk Wa-
syl Tatiszczew39.

Złożone pertraktacje na temat „zjednoczenia” ujawniły dramatyczną odmienność 
politycznego myślenia obu stron. Ukraińcy od samego początku (zgodnie z własną tra-
dycją historyczną) pojmowali zjednoczenie w kategoriach zależności wasalnej, Rosja-
nie natomiast traktowali ich przejście „pod możną rękę cara” jako akt całkowitego 
podporządkowania się władzy absolutnej40. Z powodu odmienności kultury politycznej 
zakładanych celów Rosjanie i Ukraińcy nie mogli się po prostu wzajemnie zrozumieć. 
Jak pisał Wasyl Kluczewski,

36 Zob. В. Эйнгорн, Книги киевской и львовской печати в Москве в третьей четверти 
XVII века, „Книговедение” 1894, nr 9–10.

37 П. Морозов, Феофан Прокопович как писатель, Санкт-Петербург 1880, s. 60.
38 С.М. Соловьев, op. cit., ks. 6, t. 26, kol. 35–36.
39 В.Н. Татищев, Избранные произведения, Ленинград 1979, s. 237.
40 Na temat historyczno-prawnych interpretacji ukraińsko-rosyjskiego porozumienia z 1654 

roku zob. В. Горобец, Украинско-российские отношения и политико-правовой ста-
тус Гетманщины (вторая половина XVII – первая четверть XVIII века), [в:] Россия–
Украина: История взаимоотношений, s. 77–87.
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od początku powstania Chmielnickiego pomiędzy Moskwą i Małorosją zawiązały sie 
dwuznaczne relacje. [...] Nie rozumiejąc się i nie ufając sobie nawzajem, obie strony 
mówiły nie to, co myślały, i robiły to, czego robić nie chciały41.

Sytuacja taka sprawiła, że każdy hetman, poczynając od Bohdana Chmielnickiego 
a na Iwanie Mazepie kończąc, próbował bądź to w jakiś sposób zmienić, bądź też otwar-
cie naruszyć warunki umowy z Rosją, ustanawiając wasalne stosunki z innymi „po-
tentatami”. A zatem – z rosyjskiego punktu widzenia – zdradzić. Jak pisał Tatiszczew, 
Ukraińcy

przywykli do takiej samowoli i zuchwałości, że również jako poddani cara nieustannie 
wszczynali bunty i podejmowali zgubne działania, skutkiem czego żaden hetman nie do-
żył spokojnej starości, zaś w Małorosji nie ma ani jednego hetmańskiego grobu42.

Przez wiele dziesięcioleci jednym z kluczowych pojęć w kontaktach rosyjsko-ukra-
ińskich było słowo zdrada.

Z czym najczęściej przybywało do Moskwy małorosyjskie poselstwo, co zwykle zawiera-
ły przywożone przez nie dokumenty i wiadomości? – pytał Sergiusz Sołowjow. – Oskar-
żenia o zdradę. [...] I któż w tej sytuacji mógł mieć pretensje, że słowo Czerkaszeniec 
stało się w Moskwie synonimem zdrajcy? Moskiewski wojewoda, moskiewski ofi cer 
przybywał na Małoruś niczym do kraju kipiącego zdradą w którym nikomu nie mógł 
zaufać, gdzie w każdym mieszkańcu widział człowieka knującego przeciwko sobie, cze-
kającego tylko sposobnej chwili, by zza pazuchy wyciągnąć nóż. Jakichże to przyjaciel-
skich uczuć między dwoma bratnimi narodami można się było w tej sytuacji spodziewać? 
Jakim szacunkiem mógł darzyć Moskal nieobliczalnych, buntowniczych Czerkasów?43

Obraz Ukraińca-zdrajcy, sojusznika chwiejnego i zawsze gotowego do zdrady zako-
rzenił się na dobre w narodowej świadomości Rosjan jeszcze przed początkiem XVIII 
wieku. Przejście ukraińskiego hetmana Iwana Mazepy na stronę króla szwedzkiego Ka-
rola XII dodatkowo utrwaliło ten stereotyp w rosyjskiej mentalności. Nieprzypadkowo 
zaraz po bitwie pod Połtawą (1709) nowo wybrany hetman, Iwan Skoropadski, skarżył 
się Piotrowi I:

Jeden przeklęty Mazepa z niewielkim gronem swych popleczników zdradził Waszą Wy-
sokość, a na nas wszystkich, niezachwianych w wierności, spada odraza i nienawiść – 
nazywają nas zdrajcami44.

Już w lutym 1710 roku wydany został surowy ukaz carski:

Aby odtąd nikt nie ośmielił się naszych wiernych poddanych z małorosyjskiego narodu 
nazywać zdrajcami. Gdyby zaś ktoś w czymkolwiek naruszył ten nasz ukaz, ofi cer zosta-
nie postawiony przed sądem wojskowym, który wymierzy mu stosowną karę, zaś zwykli 
ludzie będą także z całą surowością karani45.

41 В.О. Ключевский, Сочинения в восьми томах, Москва 1957, t. 3, s. 116, 118.
42 В.Н. Татищев, op. cit., s. 238.
43 С.М. Соловьев, op. cit., ks. 3, t. 11, kol. 188–189.
44 Ibidem, ks. 4, t. 16, kol. 29.
45 Ibidem, kol. 30.
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Zarządzenie tego rodzaju mogło jedynie złagodzić zewnętrzne przejawy wrogości 
Rosjan wobec Ukraińców, ale nie było w stanie zmienić ukształtowanego już stereoty-
pu „zdradliwego Kozaka”. W instrukcji dla Piotra Rumiancewa, prezydenta kolegium 
małorosyjskiego, Katarzyna II pisała, że „naród rosyjski przywykł okazywać Małoro-
sjanom nieskrywaną pogardę”46. Ukraińcy, rzecz jasna, odpłacali Rosjanom pięknym za 
nadobne. We wspomnianej instrukcji imperatorowa aż dwukrotnie podkreśla, że jed ną 
z charakterystycznych cech narodu ukraińskiego jest „dostrzegalna w nim wewnętrzna 
nienawiść wobec [narodu] wielkorosyjskiego”47.

Trzeba tu wszakże dodać, że ukształtowany w połowie XVIII wieku obraz Ukraińca 
podlegał dalszej ewolucji. Prowadzona przez władze centralne polityka unifi kacji praw-
no-administracyjnej, a co ważniejsze, integracja kozackiej starszyzny z wszechrosyjską 
szlachtą, zmieniały stopniowo pozycję Ukraińców w etnicznej hierarchii imperium, zaś 
stereotyp podejrzanego mazepyńca ustąpił miejsca stereotypowi lojalnego Małorusa. 
Jak zauważa kanadyjski historyk Orest Subtelnyj,

wielkość i potęga imperium, możliwość zrobienia błyskotliwej kariery, poczucie dumy 
z przynależności do stanu szlacheckiego jednego z najpotężniejszych mocarstw świata 
– wszystko to, skuteczniej aniżeli jakikolwiek nadzór policyjny, zabezpieczało lojalność 
dawnej starszyzny kozackiej i jej pełne oddanie gosudarowi-imperatorowi48.

Emigrujący znad brzegów Dniepru na brzeg Newy potomkowie najlepszych rodów 
Hetmańszczyzny – Bezborodków, Gudowiczów, Razumowskich, Koczubejów, Zawa-
dowskich, Troszczyńskich – odgrywali niekiedy znaczącą rolę w życiu rosyjskiego pań-
stwa i słusznie mogli się czuć wiernymi sługami imperium, zaś sam kraj i jego kulturę 
uważać za swoje49.

Jednocześnie jednak niektórzy z potomków kozackiej starszyzny, należący do ro-
syjskiej elity politycznej (i kulturalnej), nie zatracili całkowicie świadomości różnic 
dzielących ich od Wielkorusów: podkreślali swoje „południowo-ruskie” pochodzenie i, 
przejawiając swego rodzaju „lokalny patriotyzm”, szczycili się swą przynależnością do 
„kozackiej nacji”. Jak celnie zauważa Jarosław Hrycak, 

przedstawiciele nowej szlachty ukraińskiej [...] ciągle jeszcze uważali Małorosję za swoją 
ojczyznę; ojczyznę tę postrzegali jednak już jako część większego państwa – imperium 
rosyjskiego. Nie odczuwali przy tym sprzeczności pomiędzy tymi dwoma rodzajami pa-
triotyzmu – małorosyjskim i wielkoruskim50.

46 Ibidem, ks. 6, t. 26, kol. 37.
47 Ibidem, kol. 35.
48 О. Субтельний, Історія України, Київ 1994, s. 265.
49 Interesującą opinię na temat Małorusów jako doskonałych funcjonariuszy carskich sformu-

łował Marc Raeff. Jego zdaniem, „duża swoboda ich działania jako „obcych”, nie skrępo-
wanych tradycją i przesądami, czyniła z nich szczególnie efektywne narzędzie imperialnej 
polityki. Poza tym klanowość, będąca dominującą cechą systemu władzy państwowej, stwa-
rzała sprzyjające warunki właśnie dla zdolnej do samookreślenia się grupy powiązanych 
ściśle ze sobą przedstawicieli [etnicznej] mniejszości”. Zob. M. Raeff, Ukraine and Imperial 
Russia: Intellectual and Political Encounters from the Seventeenth to the Nineteenth Centu-
ries, [w:] Ukraine and Russia in their Historical Encounter, s. 72.

50 Історія України, Львів 1996, s. 173.
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Wielce charakterystyczna dla ukształtowanej w ten sposób „małorosyjskiej mental-
ności” jest wypowiedź Wiktora Koczubeja (pełniącego w latach 1819–1823 funkcję mi-
nistra spraw wewnętrznych):

Nawet jeśli z urodzenia jestem chochołem [Ukraińcem], to równocześnie bardziej niż kto-
kolwiek inny jestem Rosjaninem – w moich zasadach, w moim stanie, w moich nawykach. 
Moja pozycja i stanowisko, jakie zajmuję, pozwalają mi wznieść się ponad wszelkie spra-
wy błahe i nieistotne; kwestię [ukraińskich] gubernii postrzegam z perspektywy całościo-
wego interesu naszego państwa. Wizjami mikroskopowymi nie zawracam sobie głowy51.

Lojalność ukraińskiej elity z jednej strony, z drugiej zaś etnografi czna specyfi ka kul-
tury i bytu prostego „małorosyjskiego” ludu sprzyjały kształtowaniu się na przełomie 
XVIII i XIX wieku pozytywnego stereotypu Ukraińca. Zaczął on wówczas funkcjono-
wać w rosyjskiej świadomości społecznej jako śmieszny i malowniczy wariant Wiel-
korusa, zaś sama Ukraina – jako egzotyczna, południowa kraina obfi tości52. Autorzy 
zapisków i dzienników podróży prześcigają się w porównywaniu Ukrainy do Włoch.

Nasza Ukraina to druga Italia! – wykrzykuje z rozrzewnieniem książę Piotr Szalikow – 
Malarzy, śpiewaków, muzyków kształtuje tutaj sama Natura!53

W opowieści Hajdamak Orest Somow porównuje Ukraińców z Włochami; podobnie 
jak ich beztroscy bracia apenińscy, mieszkańcy małorosyjskich zielonych dolin spędzają 
czas „na próżnowaniu i śpiewaniu słodkobrzmiących pieśni”54. Inny rosyjski beletrysta 
z entuzjazmem konstatuje, że „nasi podróżnicy słusznie nazywają Małorosję Italią”55, 
zaś anonimowy autor opowieści Rusałki do dobra nie dowiedut: małorossijskaja byl, 
opiewając uroki Ukrainy, nazywa ją prostodusznie „Italią Rosji”56. Ukraińcy z kolei 
postrzegani byli przez wielu romantycznie usposobionych Wielkorusów jako „rosyjscy 
Włosi”, „nasi południowcy” – o oryginalnych i jakże sympatycznych dla mieszkańców 
Północy kulturowo-obyczajowych rysach.

To kraina błogosławiona i żyzna, kraina, w której tak radośnie świeci przepiękne słońce, 
tak szczodra i serdeczna jest przyroda: kwitną tam róże rozkoszne, dojrzewa bujna wino-
rośl, zaś słowik – śpiewak natchnienia, ulubieniec poetów – napełnia dąbrowy słodkimi 
trelami. [...] W krainie tej upaja aromat łąk pokrytych barwnymi kobiercami; tam piękne 
młode dziewczęta, o policzkach niczym róże, splatają wesołe korowody przy wtórze fu-
jarki lub dźwięcznej wołynki...

51 Cyt. za: О. Субтельний, op. cit., s. 265.
52 Zob. В. Сіповський, Україна в російському письменстві, Київ 1928, cz. 1; P. Bushko-

vitch, The Ukraine in Russian Culture 1790–1860: The Evidence of the Journals, „Jahr-
bücher für Geschichte Osteuropas” 1991, t. 39, z. 3, s. 339–363.

53 Путешествие кн. Петра Шаликова в Малороссию, Москва 1803, s. 204.
54 Северные цветы, 1828, s. 228.
55 Рассказы прадеда. Картины нравов, обычаев и домашнего быта малороссов, Санкт-

Петербург 1833, ks. 1. 
56 „Дамский журнал” 1828, nr 16, s. 134. Trzeba tu wszakże przypomnieć, że tradycję zesta-

wiania Ukrainy z Włochami zapoczątkował jednak, jak się zdaje, Ukrainiec – Jakub Marko-
wicz: „ich [Małorusów] kraj jest w Rosji tym samym, czym w Europie Italia”. Zob. Записки 
о Малороссии, Санкт-Петербург 1798, cz. 1, s. 59.
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– tak oto, w sentymentalnym uniesieniu, przedstawiał Ukrainę autor noweli Запорож-
ские наезды57.

Jednocześnie w świadomości Rosjan kształtuje się idea (ugruntowana wkrótce przez 
Karamzina) Ukrainy jako „pramatki” narodowych dziejów. Pod wpływem lektur histo-
rycznych wielu z nich wyrusza na Ukrainę w poszukiwaniu śladów chwalebnej prze-
szłości.

Stara rosyjska historia dawno już obudziła we mnie pragnienie zobaczenia Małorosji, 
sławnej tyloma wielkimi zdarzeniami – wyznaje Aleksy Lewszyn. – Byłoby czymś nie-
wybaczalnym dla Rosjanina, jak myślałem, nie nawiedzić Kijowa, nie spojrzeć na Połta-
wę – i spieszyłem, by zobaczyć pomniki sławy naszych przodków.

Oto kolebka naszej ojczyzny! – zachwycał się nieco dalej. – Oto ziemia, która była 
areną głośnych czynów dawnych przodków naszych! Oto kraina, w której Rosja zyskała 
tak fortunny kształt swej państwowości, w której opromieniona została blaskiem chrze-
ścijańskiej wiary, rozsławiła się męstwem swych synów, rozjaśniła zorzą oświecenia 
i rozpoczęła bystry lot, który wyniósł ją na najwyższe szczyty sławy i wielkości58.

Lewszynowi wtóruje W. Passiek:

Kraj, w którym powstały zalążki naszej ojczyzny, skąd rozlała się na nią wiara chrze-
ścijańska, w którym narodziła się i rozwinęła idea „udzielnych księstw” – ten kraj to 
Małorosja!59

Poczucie całkowitej tożsamości, absolutnej identyfi kacji z Ukrainą – jako kolebką 
rosyjskiej historii – dobitnie pobrzmiewa w patetycznych frazach Aleksandra Czurow-
skiego:

Błogosławiony kraju! Ziemio urzekająca!... Któż mógłby nie uznać w tobie ojczyzny na-
szej – prawosławnej Rusi? O!... Czy starczy słów, by wyrazić moje uczucia?60

Upowszechnienie się obrazu Ukrainy jako nieodłącznej i, co ważniejsze, „zaczątko-
wej” części Rosji, w połączeniu z postępującą w szybkim tempie asymilacją wyższych 
sfer ukraińskiej szlachty sprawiło, że zarówno przedstawiciele biurokracji centralnej, 
jak i prości Rosjanie powoli przestawali postrzegać „Małorusów” jako odrębną grupę 
etniczną. Również obraz Ukraińca ulegał dalszej modyfi kacji. Prawno-administracyjne 
reformy Katarzyny oraz ich „ideologiczne zabezpieczenie” stworzyły mocny fundament 
dla idei trójjedynego słowiańsko-ruskiego plemienia, którego splecionymi wzajemnie 
odgałęzieniami miały być Wielka, Mała i Biała Ruś.

Nawet jednak w okresie najbardziej żywiołowego rozkwitu „ukrainofi lstwa” (koniec 
XVIII – początek XIX wieku) Ukraińcy nie stali się dla Rosjan całkowicie „swoimi”. 
Pomijając fakt intensywnej inkulturacji elity, ukraińskie masy zachowywały swą etno-
grafi czną odmienność i w oczach Wielkorusów nadal pozostawały narodem chohołów. 
Całe ich codzienne bytowanie, pozostające poza ramami zunifi kowanego obyczaju szla-
checkiego, jawiło się obserwatorom z Moskwy jako „nie całkiem ruskie, nie podobne, 

57 Cyt. za: В. Сіповський, op. cit., s. 18.
58 А. Левшин, Письма из Малороссии, Харьков 1816.
59 Б. Пассек, Путевые записки, Москва 1834, s. 115.
60 В. Сіповський, op. cit., s. 19.
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obce”. Przejeżdżając przez Ukrainę w drodze na Krym, Paweł Sumarokow był szczerze 
zdziwiony tym, co zobaczył.

W schludnej i przytulnej chałupie – pisał – spotykam inne twarze, inne zwyczaje, inne 
ubiory, inne sprzęty, słyszę inny język. Czyżby to już kresy imperium? Czyżbym wjeż-
dżał do innego państwa?61

Inny rosyjski podróżnik, książę I. Dołgorukow, wspomina z kolei, że o ile w to-
warzystwie bogatych miejscowych szlachciców czuł się jak u siebie w domu, to we 
wszystkim innym Ukraina absolutnie nie przypominała mu Rosji. Czuł się tu, jak pisze, 
„niczym w obcych krajach”62.

Tutaj, na Ukrainie – notuje w swych zapiskach podróżnych P.S. Wsiewołodski – czujesz 
już całkiem inną przyrodę – wjechałeś do Małorosji! Lud nie ten sam, inne rysy twarzy, 
rodzaj gleby, krajobraz – wszystko nabiera innego wyglądu63.

Wielce charakterystyczny jest również fragment recenzji Mikołaja Polewoja z Histo-
rii Małorosji Mikołaja Bantysza-Kamieńskiego. Prezentując rosyjskiemu czytelnikowi 
popularny szkic etnografi czny Ukrainy, Polewoj pisze m.in.:

Za Desną i Sejmem wkraczacie między lud całkiem różny od nas, czystych Rosjan. Ję-
zyk, odzież, fi zjonomia, twarze, życie codzienne, domostwa, poglądy, wierzenia – cał-
kiem nie nasze! Powiem więcej: do dzisiaj spoglądają tam na nas z wrogością64.

To ostatnie stwierdzenie zasługuje na szczególną uwagę. Okazuje się bowiem, że 
ogromna fala sentymentalnej fascynacji „ruską Arkadią”, jaka ogarnęła znaczną część 
wielkorosyjskiej inteligencji, nie spowodowała analogicznego zjawiska po stronie „uro-
czych Małorusów”.

Uwagi na temat moralności Małorosjan muszę niestety zakończyć niezbyt przyjemną ich 
cechą – donosił fi kcyjnemu adresatowi Aleksy Lewszyn w Urywkach z listów o Małoro-
sji. – Muszę bowiem wspomnieć o ich nienawiści do Wielkorosjan. Łatwo zresztą sam 
możesz się o tym przekonać, słysząc często powtarzane przez nich zdanie: «dobry czło-
wiek, ale Moskal»65.

W rzeczywistości nieprzyjazne nastawienie ukraińskiego ludu wobec Rosjan było 
częstokroć jedynie reakcją na protekcjonalny, pobłażliwy, a niekiedy wprost pogardliwy 
stosunek przedstawicieli kulturalnej elity imperium wobec nieokrzesanych, prowincjo-
nalnych chochołów. Oto kilka przykładów. Pisząc o specyfi ce narodowego charakteru 
Ukraińców, P. Sumarokow przeprowadza następujące, wielce wymowne rozumowanie:

61 П. Сумароков, Досуги крымского судьи, или второе путешествие в Тавриду, Москва 
1803, cz. 1, s. 45.

62 И. Долгоруков, Славны бубны за горами, или путешествие мое кое-куда в 1810 г., 
Санкт-Петербург 1870, s. 64.

63 П.С. Всеволожский, Путешествие через Южную Россию, Крым, Одессу в Констан-
тинополь, Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Италию, Южную Аф-
рику и Париж в 1835 и 1836 годах, Москва 1839, t. 2.

64 Н. Полевой, История Малой России, „Московский телеграф” 1830, t. 35, s. 76.
65 „Украинские вестник” 1816, t. 4, s. 47.
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Właściwa temu ludowi powolność, widoczna zarówno w ich chodzie, jak i w całej ak-
tywności życiowej, wynika, jak sądzę, z ich obcowania od najmłodszych lat z wołami, 
zwierzętami, jak wiadomo, leniwymi, które ich do owej powolności przyzwyczajają66.

Inny domorosły etnograf, książę Dołgorukow, ujął analogiczny sąd w bardziej afo-
rystycznej formule:

Wół jest żywym obrazem chochoła, podobnie wołowatego i leniwego67.

To uczucie wzajemnej antypatii rzucało się w oczy nawet obserwatorom zagranicz-
nym. Niemiecki podróżnik Johann Georg Kohl, który w trzecim dziesięcioleciu XIX 
wieku przemierzył całą Ukrainę – od Charkowa po Odessę i od Odessy po Przemyśl – 
zanotował w zapiskach z podróży:

Wrogość, jaką naród małoruski odczuwa wobec Wielkorosjan, jest tak wielka, że bez 
przesady można ją określić jako narodową nienawiść. Od wieku XVII, kiedy kraj ten 
został przyłączony do carstwa moskiewskiego, uczucie to nie tylko nie osłabło, ale na-
wet uległo wzmocnieniu. [...] Małorusini utrzymują, że do czasu ich podporządkowania 
państwu moskiewskiemu byli wolnymi ludźmi, którzy nie znali prawa pańszczyźnianego. 
To Rosjanie, jak twierdzą, połowę ich narodu zmienili w niewolników. W pierwszym stu-
leciu po zjednoczeniu Małorosja posiadała jeszcze własnych hetmanów i zachowywała 
znaczną część dawnej konstytucji i przywilejów, ale wszystko to zostało zlikwidowane w 
wyniku wstecznych reform poprzedniego i obecnego wieku. [...] Do dzisiaj w całej Ma-
łorosji wspomina się bitwę pod Połtawą z uczuciami podobnymi do tych, z jakimi Czesi 
wspominają bitwę pod Białą Górą...

Swoje historyczno-psychologiczne rozważania kończy niemiecki podróżnik nieocze-
kiwanym i zdumiewającym proroctwem:

Jeśli kiedykolwiek kolosalne imperium rosyjskie rozpadnie się na kawałki, nie ulega 
praktycznie wątpliwości, że Małorusini stworzą wówczas oddzielne państwo68.

Jak wynika z powyższych uwag, w przeciągu dwóch stuleci obraz Ukraińca w spo-
łecznej świadomości Rosjan ulegał transformacji w dość szerokiej skali: od wrogiego 
i podejrzliwego stereotypu obcego-litwina w połowie XVII wieku, po życzliwy i protek-
cjonalny stereotyp chochoła-małorusa w końcu XVIII i na początku XIX wieku. Należy 
tu jednak dodać, że ewolucja obrazu Ukraińca na tym się nie zakończyła. Przejmowana 
przez środowisko ukraińskie ideologia romantyzmu i wzmagająca się świadomość na-
rodowa Ukraińców (w rezultacie działalności Bractwa Cyryla i Metodego) stopniowo 
reanimowały w Rosji stereotyp separatysty-mazepyńca.

tłum. Roman Mazurkiewicz

66 П. Сумароков, op. cit., s. 64.
67 И. Долгоруков, op. cit., s. 59.
68 J.G. Kohl, Russia: St. Petersburg, Moscow, Kharkoff, Riga, Odessa, the German Provinces 

of the Baltic, the Steppes, the Crimea, and the Interior of the Empire, London 1844, s. 527–
529.


