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УДК 316.347(438=161.2)+39(438) Zbigniew JASIEWICZ

MIĘDZY KONFRONTACJĄ 
A POJEDNANIEM.  
KULTURA UKRAIŃSKA I UKRAIŃCY 
W POLSKIEJ LITERATURZE 
O TREŚCIACH ETNOLOGICZNYCH 
I ANTROPOLOGICZNYCH 
Z XIX I  POCZĄTKÓW XX WIEKU

У статті представлено погляди про менталітет та культуру україн-
ців, що побутували в польській етнологічній та антропологічній науко-
вій літературі в ХІХ – на початку ХХ ст.  Аналізуючи статті й книжки 
того періоду, автор фокусується не лише на етнографічних деталях, 
але й презентує ставлення до українців: від конфронтації до розумін-
ня необхідності культурного діалогу та примирення. Автор особливо 
цікавиться польсько-українськими культурними взаєминами і став-
ленням польських дослідників до процесу українського національного 
відродження. Він аналізує роботи таких дослідників, як І. Любич-Чер-
вінський, З. Доленга-Ходаковський, Ф. К. Гіжицький, Ю. Сенковський, 
В. Залеський, А. Марцинковський, Б. Калицький, К. Браницький, 
Я. Хербурт-Хейбович, Я. Бодуен де Куртене та А. Фішер. Трактує їхні 
праці як цінне джерело для польської та української етнології, важливе 
для порозуміння обох народів.

Ключові слова: історія етнології, культурна та етнічна асиміляція, 
міжкультурний контакт, етнічна і культурна ідентифікація. 

Artykuł przedstawia i omawia informacje o Ukraińcach i ich kulturze 
w polskiej etnologicznej literaturze z XIX i początków XX wieku. Anali-
zując publikacje z tego okresu autor zwraca uwagę nie tylko na szczegóły 
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etnograficzne, ale także przedstawia stosunek do Ukraińców: od postawy 
uprzedzenia i konfrontacji do postawy dialogu i pojednania. Jest szczegól-
nie zainteresowany polsko-ukraińską wymianą kulturową i stosunkiem do 
procesu tworzenia się narodu ukraińskiego. Omawia teksty takich autorów 
jak I. Lubicz-Czerwiński, Z. Dołęga-Chodakowski, F. K. Giżycki, J. Sę-
kowski, W. Zaleski, A. Marcinkowski, B. Kalicki, K. Branicki, J. Herburt- 
Heybowicz, J. Baudouin de Courtenay i A. Fischer. Traktuje ich prace jako 
cenne źródła dla etnologii polskiej i ukraińskiej, ważne także dla wzajem-
nego zrozumienia się obydwu narodów. 

Słowa  kluczowe: historia etnologii, asymilacja kulturowa i etniczna, 
kontakt międzykulturowy, tożsamość etniczna i kulturowa.

This article presents and discusses descriptions and assessments of 
Ukrainians, their culture, included in Polish ethnological and anthropologi-
cal literature in 19th and the beginіng of 20th century. Analyzing the articles 
and books of that period the author focuses not only on ethnographic details 
but also tries to present the whole scope of attitudes towards Ukrainians: 
from confrontation to these aimed at understanding, cultural dialog and rec-
onciliation. The author is especially interested in Polish-Ukrainian cultural 
exchange and Polish researchers’ attitudes to the process of Ukrainian na-
tional building. He analyzes works and writings of people such as Ignacy 
Lubicz-Czerwiński, Zorian Dołęga-Chodakowski, Franciszek Ksawery 
Giżycki, Józef Sękowski, Wacław Zaleski, Antoni Marcinkowski, Ber-
nard Kalicki, Ksawery Branicki, Jan Herburt-Heybowicz, Jan Baudouin de 
Courtenay and Adam Fischer. He treats their work as a valuable source for 
Polish and Ukrainian ethnology, important for understanding both nations.

Keywords: history of ethnology, cultural and ethnic assimilation, inter-
cultural contact, ethnic and cultural identity.
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tytule 1. Opisy te i oceny były szczególnego rodzaju kontaktem kul-
turowym; zostały stworzone przez przedstawicieli kultury polskiej 
mających styczność z kulturą rusińską / ukraińską a ich przedmio-
tem była ta że kultura, pozostająca w związkach z kulturą polską. 
Uzasadnieniem dla podjęcia tego tematu jest doniosłość kontaktów 
polsko-ukraińskich dla losów i kultury obydwu narodów, nie tylko 
w przeszłości ale i obecnie, a także znaczenie prac dotyczących 
kultury ukraińskiej dla rozwoju etnologii polskiej. Jednym z pre-
kursorów polskich badań etnologicznych był przecież Ignacy Lu-
bicz-Czerwiński (1769–1834), autor artykułów: Swactwa, wesela 
i urodziny u ludu ruskiego na Rusi Czerwonej (1805) i Urodziny 
i zabawy u ludu na Rusi Czerwonej (1805) z Nowego Pamiętnika 
Warszawskiego oraz książki Okolica zadniestrska między Stryjem 
a Lomnicą... (1811), docenionej przez Iwana Franka [27, s. 41], a 
uznanej, jeszcze w okresie międzywojennym, za pierwszą polską 
monografię etnograficzną [8, s. 1; 9, s. 163]. Materiałami przede 
wszystkim z Ukrainy posłużył się Zorian Dołęga-Chodakowski w 
artykule-manifeście O Slowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem 
(1818). Innym uzasadnieniem powrotu do dawnej literatury i przed-
stawianej w niej rzeczywistości kulturowej jest, niezwykle złożony 
i dramatyczny, jej charakter zachęcający do odtwarzania sposobów 
myślenia i wartościowania ówczesnych badaczy. Wystąpiły nowe 
potrzeby i możliwości interpretacji materiałów zebranych i utrwa-
lonych w przeszłości.

Na określenie postawy polskich badaczy i obserwatorów kultury 
ukraińskiej i Ukraińców użyto terminów konfrontacja i pojednanie. 
Przyjęcie postawy zarówno konfrontacji jak i pojednania ma po-
ważny wpływ na sposób postrzegania rzeczywistości i jej przedsta-
wianie. Istotą konfrontacji jest takie zestawianie i przeciwstawienie 
odrębności kulturowych i taki sposób argumentacji, który zmierza 
do ukazania własnej kultury i jej przedstawicieli jako bardziej war-
tościowych i uprawnionych do dominacji; istotą postawy dążącej do 
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pojednania jest zrozumienie, empatia, gotowość do dialogu uzna-
jącego podmiotowość drugiego, naprawienia krzywd, współżycia i 
współdziałania. Wymienione postawy związane są z osobowością 
reprezentujących je osób, ukształtowaną, m.in. poprzez kontakt z 
otaczającą je rzeczywistością. Określenia konfrontacja i pojedna-
nie oraz podobne ze sfery postaw i działań właściwych jednostkom, 
można przenieść na relacje między kulturami: konfrontacja kultur, 
dialog międzykulturowy, pojednanie kultur. Można je wówczas sto-
sować tylko w sposób metaforyczny. Kontakt kultur polskiej i ru-
skiej, najpierw o charakterze granicznym, z jednorodnych i w miarę 
zamkniętych terytoriów, zmienił się w wewnętrzny wraz z ekspansją 
Rzeczpospolitej i przemieszczeniem się ludności polskiej na wschód 
oraz wędrówką, zresztą o innym charakterze, grup ludności rusiń-
sko-wołoskiej terenami górskimi na zachód. Włączenie Rusinów 2 
do instytucji politycznych, społecznych i gospodarczych państwa 
polskiego, tworzonych przez dominujący w nich element polski, 
spowodowało, że kontakt przekształcił się w wewnętrzny, a grupy 
w nim uczestniczące uległy hierarchizacji. Przyjęta została struk-
tura stanowa Rzeczpospolitej w ramach której większość Rusinów 
znalazła się w warstwie poddanych chłopów i stała się przedmiotem 
eksploatacji. Jedynie na południowo-wschodnich obrzeżach Rzecz-
pospolitej pozostały, oczywiście poza polonizowaną ruską szlachtą, 
grupy wolnych Kozaków, tak ważnych dla historii tego terenu i dla 
kształtowania się ukraińskiej ideologii narodowej. Wielopłaszczy-
znowe zdominowanie ludności rusińskiej nadało kontaktowi charak-
ter konfrontacji. Jej następstwem było pojawienie się negatywnych 
napięć i antagonizmów oraz utrudnione komunikowanie się społe-
czeństw i kultur.

Tak elementy konfrontacji jak i zrozumienia oraz pojednania wy-
stępowały zwykle, pomijając sytuacje ekstremalne, w przemiesza-
niu. Nie obejmowały także najczęściej całości kulturowych i spo-
łecznych ale często jedynie ich segmenty.
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Poza sferą konfrontacji pozostawały na ogół język i obrzędo-
wość, różny też w niej był udział szlachty i chłopstwa, w tym szlach-
ty ukraińskiej i chłopów polskich. Świadomość związków między 
dwoma kulturami i obserwacja możliwości życia w obydwu z nich 
lub przechodzenia z jednej do drugiej: polonizacji i rutenizacji, wy-
wołała pewną ambiwalencję w postawach polskich dokumentalistów 
i badaczy kultury Rusinów / Ukraińców w XIX wieku. Zdają sobie 
sprawę z odrębności tej kultury od kultury polskiej, nie tworzą jed-
nakże na jej podstawie, świadomi wzajemnych zapożyczeń, modeli 
dwóch przeciwstawnych kultur Wschodu i Zachodu, pozostawiając 
tego rodzaju rolę kulturze rosyjskiej [16].

Autorów analizowanych tekstów próbuję traktować jako infor-
matorów w badaniach terenowych. Zdaję sobie sprawę, podobnie 
jak postępuje się w badaniach terenowych, z posiadania przez nich 
różnych doświadczeń i przekonań oraz celów. Nie zawsze można 
określić, znowu jak w badaniach terenowych, w jakim zakresie i 
stopniu te cele i poglądy podzielane są przez innych. Istotną różni-
cą między posługiwaniem się literaturą, do tego pochodzącą z dość 
odległej przeszłości, a materiałami z własnych prac terenowych jest 
to, że badacz pozbawiony jest możliwości obserwacji i porównania 
wypowiedzi ze swoim odbiorem rzeczywistości, a także to, że ogra-
niczony jest w zadawaniu dodatkowych pytań.

Wymieniłem już Lubicz-Czerwińskiego, gromadzącego infor-
macje i je interpretującego z pozycji z jednej strony obserwatora 
wewnętrznego, mieszkańca wsi i regionu, które opisuje, a z drugiej 
zewnętrznego, Polaka, człowieka wykształconego, adwokata a za-
razem właściciela wsi z pańszczyźnianymi chłopami mówiącymi 
innym językiem i wyznającymi inną odmianę chrześcijaństwa. Był 
badaczem szanującym chłopa i doceniającym jego znaczenie jako in-
formatora – «Został się jeszcze w prostym człowieku żywy historyk, 
który naucza, kto to był jego ojciec i dziad? Czego oni doświadczyli? 
lub jakich to zwyczajów dzieciom swoim trzymać się nakazali» [18, 
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s. IV]. Zajmował się umysłowością, moralnością a szerzej życiem 
społecznym ludności wiejskiej, w tym także opisywanymi przez sie-
bie zwyczajami i obrzędami. Adam Fischer stawia mu zarzut pomi-
jania pieśni i podań, chwali natomiast zapisanie «wielu ludowych 
zabobonów, dzisiaj już nieraz zaginionych lub zniekształconych» [8, 
s. 1; 9, s. 163]. Był autorem o szerokich horyzontach, choć archaicz-
nej stylistyce. W dziele Rys dziejów kultury i oświecenia narodu pol-
skiego (1816), dostrzeżonym przez Joachima Lelewela [27, s. 43], 
jako pierwszy chyba użył w tytule pracy wydanej w języku polskim 
i zdefiniował termin kultura. Nie była to jednak kultura w znaczeniu 
przyjętym za Johannem Gottfriedem Herderem jako kultury – właś-
ciwość ludów, lecz rozumiana za Cyceronem jako cultura animi – 
uprawa, doskonalenie ducha. Lubicz-Czerwiński porównał ponadto 
sytuację społeczno-gospodarczą i etniczną na Rusi do tej w Amery-
ce Południowej i Środkowej: «Bojaźń utraty Peru i Meksyku ukra-
ińskiego nie dozwoliła kozakom do podobieństwa nawet wolności 
szlacheckiej zbliżyć się» [19, cz. 2, s. 39]. W ten sposób, znowu jako 
pierwszy, przedstawił sytuacje na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej 
w kategoriach kolonialnych. Wskazuje na greckie źródła kultury Ru-
sinów lecz nie epatuje jej egzotyką choć odkrywa zawarte w niej 
elementy reliktowe pogaństwa – «Odzywa się jeszcze, osobliwie za 
Dniestrem, pewny jakiś respekt do ognia» [22, s. 54]. Negatywnie 
ocenia Kościół Unicki i poziom duchowieństwa ruskiego sprzyja-
jący zabobonom i dostrzega występującą wśród ludu «nieubłaganą 
w nim do obrzędu rzymskiego nienawiść» [19, cz. 2, s. 59]. Potępia 
dziedziców ukraińskich, którzy «uprzedzenia swe i dumę z chciwoś-
cią połączając, w środek wojennego niegdyś ludu kozaków wszelką 
swą przemoc w nadużyciach śmieli byli przenosić, a za to ten lud nie 
tylko majątku pańskiego ale i samego kraju stał się ruiną» [19, cz. 2, 
s. 88]. Rusinów traktuje przede wszystkim jako «lud prosty», war-
stwę chłopską społeczeństwa stanowego, choć świadom jest również 
ich odrębności etnicznej podkreślonej choćby przez powiązanie ich 
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pochodzenia ze starożytnymi Roksolanami [19, cz. 1, s. 11]. Jako cel 
napisania Okolicy zadnieprskiej... wskazuje «opis stanu chłopa, czyli 
rolnika ruskiego» i nieco dalej stwierdza, zgodnie z ideologią oświe-
ceniową «poznać dobrze chłopa i razem poznać, w czym on swojej 
i jakim sposobem potrzebuje poprawy, jedynym celem tego dziełka 
staje się» [18, s. II].

Odrębność już nie Rusinów i «ludu prostego», jak u Lubicz-
-Czerwińskiego, lecz Ukraińców i ludu – narodu silnie podkreślił 
Franciszek Ksawery Giżycki, dobrze zaznajomiony z realiami 
Ukrainy, w dziełku Rys Ukrainy zachodniej, wydanym w Krze-
mieńcu w roku 1810. Książka ta stanowi krytyczne i w znacznej 
mierze uzupełnione tłumaczenie, o czym autor informuje we wstę-
pie, zaznaczając własne wstawki, pracy P. [zapewne pana. – Z. J.] 
Augusta Friedricha Ephraima Hammarda Podróż w Polsce 3. Autor 
jest świadom małej popularności terminu «Ukraina» – «nie przy-
jętego od krajopisów a upowszechnionego zwyczajem» [10, s. 3] i 
obejmującego, jako Ukraina zachodnia, zdaniem autora, powiaty 
między Dnieprem a Dniestrem, stanowiące niegdyś województwo 
bracławskie i południową część kijowskiego. Tworzy on stereotyp 
Ukraińców wskazując na ich pozytywne cechy: «Odwaga jest ce-
chą narodów, chlubi się z niej Ukrainiec» czy «Mają Ukrainki w 
udziale piękność rodu znakomitą» [10, s. 10, 13]. Tłumaczy wady 
im przypisywane: «Wyrzucane Ukraińcowi od niektórych pisarzy 
przywary: pijaństwa, próżniactwa, chciwości, nie wywodzą się z 
ich charakteru narodowego ale wiążą się z ustawą ich pierwiast-
kową i są poniekąd wspólne towarzystwom niosącym oręż» [10, 
s. 13]. Nie powtarza, za tekstem Hammarda, chcąc zmniejszyć an-
tagonizm polsko-ukraiński, informacji o rzezi humańskiej – «zda-
wało mi się rzeczą niepotrzebną wznawiać upominki bolesne» [10, 
s. 2]. Wskazuje związki kultury ukraińskiej ze wschodem: «Archi-
tektura sławacko-grecka [«słowiańsko-grecka». – Z. J.] <...> uży-
czyła składów u orientalnej» [10, s. 45]. «Im bliżej wschodu tym 
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są wyraźniejsze ślady azjatyckiego plonu» [10, s. 8]. «Strój męski 
nosi cechę powinowactwa z azjatyckim» [10, s. 13].

Podróżnikiem, w odróżnieniu od dwóch poprzednio omówionych 
autorów, a w ten sposób obserwatorem z zewnątrz, był Józef Sękow-
ski, pochodzący z Wileńszczyzny. Późniejszy wybitny współtwórca 
orientalistyki rosyjskiej, piszący pod pseudonimem Barona Brambe-
usa, który przeszedł na pozycje antypolskie, pozostawił interesujący 
Dziennik podróży z Wilna przez Odessę do Sztambulu, opublikowany 
w «Dzienniku Wileńskim» w roku 1819. Opis jest rzeczowy, pozba-
wiony moralizatorstwa. Autora interesuje stan kultury. Porównuje 
Wołyń i Podole z Litwą i stwierdza, że «znaczna różnica, jaka we 
względzie cywilizacji między Litwą a Wołyniem zachodzi», przeja-
wiająca się w «widocznej ciemnocie na Wołyniu i Podolu», ma swą 
przyczynę w zbyt małej liczbie szkół [31, s. 584]. Dostrzega ucie-
miężenie chłopów i niską pozycję duchowieństwa ruskiej cerkwi. 
Przedstawia, dość szczegółowo, budownictwo i rolnictwo mieszkań-
ców Wołynia i Podola. Zwraca uwagę na znaczenie warunków na-
turalnych, klimatu i gleby, które sprawiają, że chłopi tamtejsi nieco 
lepiej się mają od litewskich a «żyzność ziemi wyręcza tu szczęś-
liwie niewiadomość mieszkańców, których narzędzia rolnicze są w 
ogólności, na całym Wołyniu i Podolu tak nikczemne, że wcale nale-
żytego uprawiania ziemi wyciągać od nich nie można» [31, s. 588]. 

Rok wcześniej, w 1818 roku, ukazał się, w czasopiśmie Ćwicze-
nia Naukowe, artykuł Dołęgi-Chodakowskiego (Adama Czarnockie-
go) O Slowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem, tak ważny dla roz-
woju myślenia i pisarstwa romantycznego oraz wzrostu zaintereso-
wań słowianoznawczych. Ideologiczne przesłanie zawarte w tej pra-
cy przesłania dorobek naukowy tego badacza, wykraczający zresztą 
poza folklor i obejmujący inne dziedziny współczesnej mu kultury, 
m. in. zjawiska gospodarcze, a także pradzieje. Do napisania Sło-
wiańszczyzny posłużył się głównie materiałami z Ukrainy. Prowadził 
tam badania od roku 1814 na Wołyniu, Podolu i w Kijowszczyźnie, a 
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od roku 1818 w Galicji. Jego bogaty zbiór pieśni, długo pozostający 
w archiwach, opublikowany został w Kijowie dopiero w II połowie 
XX wieku [41]. Traktowany jest jako pionier etnografii ukraińskiej a 
wyniki jego prac są wysoko cenione w nauce ukraińskiej [37, c. 24].

Zasługą Dołęgi-Chodakowskiego było zgromadzenie na zie-
miach ukraińskich materiału folklorystycznego, który stanie się w 
przyszłości, wraz z językiem, który był jego tworzywem, ważnym 
elementem ukraińskiej kultury narodowej. Głównym przedmiotem 
jego zainteresowania były jednak «rzeczy słowiańskie», rękopis czę-
ści pieśni zapisanych na Ukrainie zatytułował Śpiewy słowiańskie 
pod strzechą wiejską zebrane [37, c. 29]. Współtworzy, m.in. pod 
wpływem Johanna Gottfrieda Herdera i Jamesa Macphersona, ideę 
wspólnoty kulturowej ludów słowiańskich i oskarża szlachtę i du-
chowieństwo o destrukcję starożytnej kultury słowiańskiej. Idea ta 
stała się podstawą słowianofilstwa, z jednej strony dowartościowu-
jącego lud jako warstwę społeczną i ludy słowiańskie, budującego 
płaszczyznę porozumienia i broniącego je przed germanizacją i tur-
kizacją, a z drugiej, wykorzystywanego dla zachowania konserwa-
tywnych struktur na wsi i jako narzędzie polityki imperialnej przez 
Rosję, najpotężniejsze państwo słowiańskie.

Dołęga-Chodakowski był nie tylko zbieraczem folkloru, godny 
jest miana dokumentalisty materiałów terenowych. Zasłużył się dla 
rozwoju metodyki badań, tak etnograficznych jak i archeologicznych. 
Sporządzał plany swoich naukowych podróży, zebrane materiały za-
opatrywał w dokładne metryki, jako pierwszy chyba, prowadząc ba-
dania wspólnie ze swoją przyszłą żoną Konstancją Fleming, zwracał 
uwagę na pożytki płynące z uczestnictwa kobiet w pracach tereno-
wych. Konstancję uznał za swoją najbardziej aktywną pomocnicę w 
zbieraniu materiałów i stwierdził, że «szybciej daje sobie radę z wiej-
skimi kobietami w roztrząsaniu podań i pieśni obrzędowych – przed 
nią ustępuje nieśmiałość wiejska, która tak, według mojego doświad-
czenia, bywa utrudniająca dla badacza mężczyzny» [23, s. 132].
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Cenne są materiały ukraińskie, dostarczane przez korespondentów 
Dołęgi-Chodakowskiego, przechowywane w Oddziale Rękopisów 
Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Sankt Petersburgu. A oto frag-
ment listu Z. Koropaczyńskiego z Kijowa z 28 stycznia 1815 roku: 
«Co się tyczy śpiewów miejscowych, te którem zebrał bardziej mnie 
dotykają tonem niżeli treścią <...>. Skład ich niezgrabny. Opiewa-
ją się w nich dawne rozboje szczególnych kozaków, ich przypadki 
i koniec, nieszczęścia w miłości, źle dobrane lub poniewolne mał-
żeństwa, smutne z nich wypadki. W jednej opiewa się niezgrabnym 
wierszem okrucieństwo i zabicie młodej wieśniaczki nie odpowiada-
jącej chęciom Starosty Kaniowskiego, ku której on miał uczuć chuć 
miłosną. W innej składnym rymem przemoc Polaków nad Małoro-
sjanami, których pod siebie podbili byli. Chociaż wszystkie te śpie-
wy są wiejskie, nie od wieśniaków jednak są mi dyktowane. Niewola 
i wielkie ugniecenie robią ich teraz niemymi, przynajmniej co do 
pienia. Dawniej przejeżdżając tymi stronami można było dniem i 
nocą słyszeć huki i śpiewy, dziś chyba jęk uciśnionego albo groźny 
krzyk uciskającego. Te piękne przedtem w Umańszczyźnie wioski, 
wystawiają się oku bardzo spustoszałe. Chaty odarte i na pół zawa-
lone bez ogrodzenia, z pieńkami naokoło pozostałymi z pięknych 
niegdyś sadów. Po wsiach, zajmując postojem kwatery najwięcej u 
wieśniaków, nasłuchałem się smutnych narzekań na ich dzisiejszy 
los» [15]. Poza sceptycyzmem wobec artystycznych wartości teks-
tów pieśni ludowych w liście wyraźne jest zrozumienie ukraińskich 
chłopów i współczucie wobec ich sytuacji.

Obok Dołęgi-Chodakowskiego, który zebrał kilka tysięcy pieśni 
ukraińskich, gromadził je również, pod wpływem tego pierwszego 
Krystyn Lach-Szyrma który opublikował w roku 1818 w Dzienniku 
Wileńskim Dumki ze śpiewów ludu wiejskiego Czerwonej Rusi. Kilka 
lat później we Lwowie, w Pątniku Narodowym, ukazał się, ważny 
dla metodologii i metodyki badań folklorystycznych, anonimowy 
artykuł przypisywany Ludwikowi Piątkiewiczowi O pieśniach ludu 
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polskiego i ruskiego (1827). Dla naszych rozważań jest to artykuł 
interesujący nie tylko dlatego, że wyróżnia dwa «szczepy», które «co 
do języka na dwie główne rozradzają się gałęzie» [1, s. 97, 100] ale 
zestawia ze sobą pieśni ludu polskiego i ruskiego «w których się ruch 
twórczy objawia» [1, s. 91].

W roku 1833 Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego wydaje 
Wacław z Oleska (Wacław Zaleski). Inspirowany ideami Johanna 
Gottfrieda Herdera oraz dziełami Zoriana Dołęgi-Chodakowskiego, 
Adama Mickiewicza i Kazimierza Brodzińskiego pieśni gminne 
uznaje za ważne źródło i podstawę narodowości. Podkreśla jedno-
cześnie słowiański charakter poezji gminnej. Małą Rosję oddziela 
od Galicji, pieśni ruskie traktuje jako pieśni ludu naszego, ludu gali-
cyjskiego. Świadom jest jednak odrębności narodowych Rusinów, w 
tym także językowych. Odnotowuje trudności wydawcy pieśni: «Jak 
pisać te pieśni ruskie, brane z ust ludu, który nie ma własnej grama-
tyki i w którego języku ledwie jeden elementarz, i to nie w zupełnie 
jednym dialekcie jest drukowany» [36, s. XII]. Ubolewa, że wzorem 
Vuka Stefanovića Karadžića i jego prac nad gramatyką i słownikiem 
języka serbskiego nie może «przysłużyć się w ten sposób ludowi 
ruskiemu» [36, s. XLIX]. Stwierdza bogactwo, w odróżnieniu od 
folkloru polskiego, ruskich pieśni obrzędowych i historycznych. 
Próbuje dociec przyczyn tej sytuacji: «Tu wieśniak nędzniejszy jesz-
cze i cięższym gnębiony uciskiem, był jednak więcej samemu sobie 
zostawiony. Drobna szlachta nie była na Rusi tak po wsiach rozsypa-
na jak w Polszcze <...>. W posiadłościach wielkich panów wieśniak 
długim nękany pociągiem, nie był przecież ustawicznie niepokojo-
ny w swoich uroczystościach, obrzędach <...>. Niemało się zapew-
ne przyczyniła do utrzymania obrzędów i ta okoliczność, że służba 
Boża i uroczystość w narodowym odbywają się języku» [36, s. XL].

Przewidując zarzuty, które się zresztą pojawiły i o których wspo-
mina Fischer [8, s. 1], tłumaczy, dlaczego razem pomieścił w swym 
zbiorze pieśni polskie i ruskie. Wyjaśnia: «Pomieszałem je, gdyż i w 
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Galicji lud polski i ruski pomieszany mieszka. Ostro je rozdzielić nie 
zdawało mi się rzeczą potrzebną» [36, s. XLII]. Dostrzegając trwa-
łość cech narodowych oraz odrębność i wartości kultury Rusinów, 
Zaleski nie widzi jednak możliwości samodzielnego ich rozwoju. 
Pragnie włączenia Rusinów do kultury polskiej: «do kogoż się mają 
Rusini przyłączyć? Lub czyli mamy życzyć, żeby Rusini swoją włas-
ną mieli literaturę <...>?» [36, s. XLIII]. Ten konfrontacyjno-asymi-
lacyjny aspekt poglądów autora krytykowany jest przez folklorystów 
ukraińskich. Jednocześnie Zaleski jest przedmiotem ich żywego za-
interesowania jako badacz zasłużony w gromadzeniu materiałów i 
podejmujący ważne dla folklorystyki problemy [38; 39].

Pozycją wyjątkową w sposobie opisu i oceny Ukraińców i kultury 
ukraińskiej jest dwutomowa praca Antoniego Marcinkowskiego Lud 
ukraiński, opublikowana pod nazwiskiem Antoniego Nowosielskie-
go w Wilnie w roku 1857. Napisana została na podstawie materia-
łów głównie z Kijowszczyzny. Autor konsekwentnie stosuje nazwę 
Ukraina i Ukraińcy, pomijając stosowaną przez administrację car-
ską nazwę Małorusini czy Małorosjanie i podkreśla swój związek ze 
«znanym mi najlepiej ludem ukraińskim, w pośród którego urodzi-
łem się i wzrosłem» [24, s. 9]. Pisząc o sobie «My sami Ukraińcy» 
[25, s. 7] daje wyraz postawie, którą można nazwać krajowością, tak 
silną przede wszystkim na Litwie, która polegała na identyfikacji z 
krajem i jego mieszkańcami. W pełni uznaje podmiotowość i auto-
nomiczność Ukraińców i kultury ukraińskiej określając Ukraińców 
mianem nie tylko ludu – chłopskiej warstwy społecznej ale i naro-
du – grupy etnicznej z własną elitą – szlachtą ukraińską, centrum w 
Kijowie i własnymi wybitnymi pisarzami. Marcinkowski był zresz-
tą tym, który jako pierwszy w polskim piśmiennictwie pozytywnie 
ocenił twórczość Tarasa Szewczenki [37, c. 65]. Wskazując na rolę 
Zaporoża i Kozaków – «zaporożskiego rycerstwa» dla losów Ukrai-
ny, stwierdza: «Zaporoże było zlewkiem ludności, ale ta różnorodna 
masa organizowała się za wodzą dwóch idei: ruskiej narodowości i 
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ruskiej prawosławnej wiary» [25, s. 181–182], tylko w tym miejscu 
przypominając związki Ukraińców z Rusinami. Praca obejmuje sze-
roki zakres zagadnień. Obok wierzeń omówionych w tomie pierw-
szym, zaopatrzonym w podtytuł Misteriozofia słowiańska, w tomie 
drugim przedstawione zostały literatura ludowa, obrzędy, medycyna 
ludowa, ubiory, tańce i gry. Praca miała dać «dokładne wyobrażenie 
ducha, fantazji, jednym słowem całego moralnego charakteru ludu, 
jaki się wyrobił na naszej ziemi z ogólnej, tradycyjnej nici ludzko-
ści» [24, s. IX]. Może zatem zostać uznaną za pierwszą, choć ograni-
czoną swoim zakresem do Kijowszczyzny, etnograficzną monografię 
Ukraińców.

Marcinkowski znał współczesną sobie i dawniejszą literaturę. Po-
wołuje się na badaczy francuskich, niemieckich, rosyjskich, angiel-
skich i oczywiście polskich. Doceniał i podkreślał rolę etnografii. Na 
stronach tytułowych obydwu tomów umieścił motto «Etnografia, po 
spełnieniu swej materialnej misji, wkrótce poczuje potrzebę wznie-
sienia się do misji moralnej...» z pracy Jaąuesa Mattera De 1’influ-
ence des Moeurs sur les Lois et des Lois sur les Moeurs (wydanej w 
Paryżu w roku 1832). Marcinkowski uznał jej doniosłą rolę w od-
twarzaniu przeszłości: «Nauka etnografii stanęła w XIX wieku jako 
jedna z najważniejszych pomocniczych umiejętności do dziejów 
powszechnych człowieka» [24, s. 86]. Określił ponadto kierunki jej 
prac: «Etnografia doszła do tego, że ród ludzki podzieliła na wielkie 
grupy familijne, na szczepy jednego drzewa; pokazała potem nić, 
jaką się wiążą pomiędzy sobą mowy ludów; wytknęła na mapach 
świata drogi, którymi wędrowały ludy ze wschodniej ojczyzny swo-
jej. Ludzkość poczuwszy się nareszcie w jedności swojej dochodzi 
do tego <...>, że wszystko w niej jest tradycją, że podobieństwa w 
ustawach, mitach, obrzędach, symbolach nie są, jak mniemano w 
przeszłym stuleciu, rzeczą tylko czystego przypadku» [24, s. 8–9].

Jednocześnie Marcinkowski uznał Biblię za źródło mówiące 
wprost o historii ludzkości: o pierwotnym stanie człowieka, potopie 
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i upadku ludzkości – «Historię stworzenia i prawa Bożego podaje 
nam Biblia» [24, s. 4]. Wielkie znaczenie przywiązywał do metody 
porównawczej, stosował ją jednak bez umiaru. Wierzenia i inne ele-
menty kultury ukraińskiej porównywał z kulturami ludów starożyt-
nych: Hebrajczyków, Egipcjan, Chińczyków, Greków, Rzymian, a 
przede wszystkim Hindusów. Był bowiem zwolennikiem koncepcji 
wspólnoty indoeuro-pejskiej i głównie zgodnie z nią interpretował 
podobieństwa kulturowe: «Spodziewam się, że nikt nie posądzi lud 
ukraiński o kompilacje z Wed, Puranów itd.» [24, s. 7]. Marcinkow-
ski doszukiwał się bajek ukraińskich u Herodota i Lukiana, anali-
zował ich podobieństwo z bajkami indyjskimi oraz innych ludów 
słowiańskich. Wykraczał także poza wspólnotę indoeuropejską i ob-
rzędy ukraińskie zestawiał z obrzędami z różnych części świata, tak-
że ludów współczesnych. Słowa ukraińskie objaśniał przy pomocy 
słów z innych języków, najczęściej z sanskrytu. Zdawał sobie jednak 
sprawę ze zwodniczości porównywania: «Wiem, że podobieństwa 
słów nie zawsze czegokolwiek dowodzą; że etymologia może cza-
sem doprowadzić do najdziwniejszych wniosków» [24, s. 81].

Tak szerokie zastosowanie metody porównawczej Marcinkowski 
przejął z ów czesnych trendów w nauce. Oprócz celów poznawczych 
chciał on w ten sposób osiągnąć inny ważny cel. Było nim wpro-
wadzenie opisywanego ludu do dziejów powszechnych ludzkości, 
tworzonych przez społeczeństwa i cywilizacje starożytne, sformu-
łowanie komunikatu o bliskości jego kultury z kulturami ludów mu 
współczesnych, jego nobilitacja i budowanie ideologii wspólnotowej. 

W drugiej połowie XIX wieku przybywało polskich prac et-
nologicznych po święconych Rusinom i kulturze rusińskiej lub je 
uwzględniających. Odnotuję jedynie prace Wincentego Pola, w tym 
Rzut oka na północne stoki Karpat (1851); Izydora Kopernickiego, 
przede wszystkim O góralach ruskich w Galicji (1889), głównie 
ukraińskie / rusińskie tomy Oskara Kolberga: Pokucie (1882–1889); 
Chełmskie (1890) i Chełmskie. Suplement (2004); Przemyskie (1891); 
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Wołyń (1907) i Wołyń. Suplement (2002) oraz tomy zasadnicze wy-
dane po II wojnie światowej: Sanockie-Krośnieńskie (1972–1974); 
Ruś Karpacka (1970–1971) i Ruś Czerwona (1976–1979) a także 
Góry i Pogórze (1968), zawierające również materiały dotyczące 
kultury Lemków.

Wraz z poszerzaniem i pogłębianiem zainteresowań ziemia-
mi ukraińskimi zwrócono uwagę na mające tam miejsce procesy 
wymiany kulturowej i grupy, które tym procesom podlegały, po-
twierdzając intensywność kontaktów. Należeli do nich m. in. tzw. 
Mazurzy, traktowani najczęściej jako chłopi wyznający obrządek 
rzymsko-katolicki i mówiący po «rusku» [por. 6, s. 14]. Do podjęcia 
badań nad Mazurami zachęcał, już w połowie XIX wieku, Antoni 
Józef Rolle (1857). On też pierwszy postawił pytanie o znaczenie tej 
nazwy. Czy jest ona śladem osadnictwa mazurskiego, czy wskazuje 
na etniczność polską, czy też jest sposobem na odróżnienie katoli-
ckich od greko-katolickich lub prawosławnych mieszkańców wsi? 
Czy obejmowała wyłącznie chłopów czy też również ubogą szlach-
tę? Pavel Ćubinskij, kierownik ekspedycji etnograficzno-statystycz-
nej Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego do Kraju 
zachodnio-ruskiego (1869–1870), traktował Mazurów odrębnie od 
Polaków. Stwierdził, na podstawie danych z gubernialnego komitetu 
statystycznego, zebranych w roku 1865, że było ich w guberni podol-
skiej 5103 i żyli w 987 zagrodach [40, c. 318]. Scharakteryzował ich 
w sposób następujący: «Mazurzy ci, choć i nie utracili języka i religii 
katolickiej, to w języku ich zauważa się wpływ Małorusów. Odzież 
noszą oni małoruską i choć nie zapomnieli niektórych swoich pieśni, 
to śpiewają także i małoruskie. Oryginalną ich cechą jest m. in. to, 
że dzieci noszą oni nie na rękach a na plecach, w wielkim, grubo 
tkanym płótnie, nazywanym rjadnom» [40, c. 317]. Termin Mazurzy 
obejmował zatem całą wiązkę znaczeń: określał przede wszystkim 
społeczny, chłopski i rzadko drobno-szlachecki charakter grupy, jej 
wyznanie rzymsko-katolickie oraz pochodzenie z ziem polskich, nie 
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tylko z Mazowsza. Etnicznej autonomii grupie nadawało nie identy-
fikowanie jej ze szlachtą, Lachami. Takie znaczenie nazwy, informu-
jącej głównie o społecznej pozycji jej nosicieli, potwierdził ostatnio 
Edward Pietraszek [28, s. 49 i n.]. Trwałość etnonimu i mieszanej 
polsko-ukraińskiej kultury tej grupy potwierdza ich przetrwanie na-
wet po deportacji części z nich pod koniec lat 1930 z radzieckiej 
Ukrainy do Kazachstanu [11, s. 18]. O przejmowaniu kultury rusiń-
skiej przez ludność polską wspomina również Fischer przypomi-
nając szlachtę zaściankową z Dolejowa, znaną z pracy Aleksandra 
Saloniego Zaściankowa szlachta polska w Dolejowie (1914) i pisząc 
o niej jako niezmiernie interesującej, gdyż pozwalającej na obserwo-
wanie w jej życiu «ruskich form obrzędowych» [8, s. 1].

Nie opracowane zostało zagadnienie jakże licznych, mieszanych 
małżeństw polsko-ukraińskich, tak ważnych przecież w porozu-
miewaniu się i wymianie kulturowej. Zawierane były, mimo izola-
cji w tym zakresie, głównie stanowej i wyznaniowej 4. Stosunkowo 
najdokładniej omówiono polsko-ukraińskie związki językowe. Już 
w roku 1870 w Krakowie wydany został Słowniczek prowincjona-
lizmów podolskich, ułożony w Kamieńcu Podolskim, opracowany 
przez Aleksandra Kremera, wskazujący na wyrazy przyjęte do ję-
zyka polskiego z języka ukraińskiego, w części przedrukowany w 
pracy Ćubinskiego [5, s. 260–270].

Coraz większego znaczenia w drugiej połowie XIX wieku na-
bierały kwestie etniczne, rejestrowane i interpretowane już nie tylko 
jako cechy obiektywne, takie jak język, wyznanie, folklor czy etno-
nim ale równie jako subiektywne wyznaczniki tożsamości, takie jak 
poczucie wspólnoty oraz formułowane wspólne cele i potrzeby. Na-
dal występowały wówczas trzy główne etnonimy: Rusin, Małorusin 
i Ukrainiec; ich wzajemne relacje nie były jednak jasno określone. 
Nie był także jasno określony stosunek tych terminów do nazwy Ro-
sjanie. Jean Julien d’Omalius d’Halloy w przetłumaczonym z fran-
cuskiego, najprawdopodobniej przez W. Przybylskiego, podręczniku 
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etnologii O plemionach rodzaju ludzkiego, czyli krótkim rysie etno-
grafii (1852), napisał: «Rosjan zwyczajnie dzielą na Wielko-Rosjan i 
Mało-Rosjan <...>. Mało-Rosjanie czyli Rusini zasiedlają gubernie: 
kijowską, charkowską, czernichowską, połtawską, podolską i wo-
łyńską. W Galicji i północnych Węgrzech spostrzegamy całe wsie 
Rusinów <...>. Kozacy stanowią bardziej kastę wojskową niż naród» 
[26, s. 34]. W kolejnych publikacjach stopniowo przymiotnik ukra-
iński coraz częściej stosowany jest dla określenia narodu i języka. 
Ksawery Branicki stwierdził: «Co do języka ruskiego, czyli ukraiń-
skiego, czyli, jak go jeszcze zowią małoruskiego <...> Od niepamięt-
nych czasów był on używany w rozmowie, a w bliższych nas latach 
Szewczenko i inni nadali mu po części znaczenie piśmiennicze. Nie 
wątpimy, że język ten, którym mówi z góry 12.000.000 ludności w 
państwie rosyjskim i austriackim, ma wielką przyszłość przed sobą» 
[4, s. 29–30]. Przewidywał ukształtowanie się spośród Słowian pię-
ciu wielkich narodowości, w tym Rusinów ze stolicą w Kijowie [4, 
s. 31]. Długo jednak utrzymywało się stosowanie dwóch odrębnych 
etnonimów: Rusini dla ludności w Galicji Wschodniej w ramach Au-
stro-Węgier oraz Małorusini dla ludności za Zbruczem, w granicach 
Rosji [5, s. 52, 73]. Fischer używał terminu Rusini. Publikując pracę 
Rusini. Zarys etnografii Rusi (1928) etnonimowi temu nadał walor 
nadrzędności. W ramach «ruskich grup etnicznych» wydzielił m.in. 
«Rusinów właściwych» i «Ukraińców», i tych ostatnich zlokalizo-
wał na terenach «od Słuczy i wschodniej granicy wyżyny podolskiej 
po Don» [9, s. 9]. W liście do Dymitra K. Zielenina z 1.03.1941 roku, 
wyjaśniając stosowanie przez siebie nazwy Rusini, tłumaczył: «Ru-
sini równa się Ukraińcy w oficjalnej terminologii polskiej» [12, 
s. 45]. Tylko sporadycznie stosował nazwę Małorusini, np. planując 
opublikowanie, w serii Etnografia słowiańska, tak zatytułowanego 
tomu. Ponieważ w serii tej miały znaleźć się również tomy poświę-
cone Białorusinom i Rosjanom wynika z tego, że etnonim Małorusi-
ni miał objąć wszystkie grupy objęte później nazwą Ukraińcy.
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Termin Rusini nie był jednoznaczny i stosowano go z różnych 
przyczyn i dla różnych celów. Mógł oznaczać poddanie się istnieją-
cemu zwyczajowi językowemu i przekonanie o różnorodności i od-
rębności kulturowej Galicji; nie musiał stanowić próby dyskrymina-
cji. Stosował ten etnonim m. in. Bernard Kalicki, zwolennik dialogu 
Polaków z Rusinami i federacji ludów słowiańskich. Sprzeciwiając 
się podziałowi Rusinów na tych zamieszkujących Galicję i tereny 
przyłączone do Rosji, pisał: «Na ogromnej przestrzeni <...>, na po-
łudnie, od Morze Czarnego, na północ aż po Wilno, zamieszkuje na-
ród, który się nazywa ruskim» [13, s. 2]. Na lata 1840 przypada roz-
wój literatury i historii ruskiej oraz oświaty. Zdaniem Kalickiego, 
tępienie aspiracji narodowych Rusinów stworzyło «odrębne ruskie 
martyrologium, które w każdym razie bywa jedną z niezaprzeczo-
nych cech odrębności narodowej» [13, s. 3]. Należało więc porzucić 
wszelkie dążenia do spolonizowania Rusinów jako nierealne i nie-
etyczne «żadne tradycje granic historycznych nie uprawniają jesz-
cze do odmawiania jakiemukolwiek narodowi jego istnienia, jego 
praw najświętszych» [13, s. 13]. Przekonywał, że «trudno o coś nie-
właściwszego, niesłuszniejszego i zgubnego nad negowanie Rusi, 
nad twierdzenie, że narodowość ruska jest tylko fikcją, nie mają-
cą żadnej podstawy» [13, s. 1]. Nazwę Rusini stosował także Jan 
Herburt-Heybowicz, publikujący pod pseudonimem I. Snitko 5, w 
niedocenionej w nauce polskiej pracy Zarys pojąć o narodzie [32]. 
Zbudował w niej, na przykładzie Galicji, model sytuacji etnicznej, 
w której «w danym kraju lub w prowincji napotykamy dwie na-
rodowości w kształcie warstw społecznych, mieszczących się jed-
na nad drugą» [32, s. 470]. Wskazywał, że sytuacja taka powoduje 
zbliżenie, niekoniecznie «prze-narodowienie», wynarodowienie, a 
tworzenie się nowych kategorii narodowych. Wymaga jednakże, co 
autor postulował, dobrowolnej rezygnacji grupy dominującej z na-
bytych przywilejów i wszelkich form przemocy, konsekwentnego 
wprowadzenia zasady dwujęzyczności i pełnego włączenia grupy 
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dotąd podporządkowanej do życia publicznego oraz nie zważania 
na oskarżenia popełniania zdrady narodowej [32, s. 476]. Zacho-
wanie i stosowanie etnonimu Rusini miało oparcie w przywiązaniu 
do niego części spośród nich, samookreślających się na podstawie 
tej nazwy, przekonanych o swojej odrębności, posiadających własne 
aspiracje polityczne i narodowe oraz tworzących własne instytucje 
w poszczególnych krajach przez nich zamieszkałych, a także o za-
sięgu międzynarodowym. Często jednak tym terminem posługiwa-
no się w celu konfrontacji, dla utrwalenia hegemonii, z nadzieją na 
utrzymanie statusu Rusinów jako «masy etnicznej», która nie podej-
mie wysiłku przekształcenia się w naród i może z czasem zostanie 
wchłonięta przez grupę status narodu już posiadającą. Przeciwsta-
wienia się aspiracjom narodowym Rusinów i repolonizacji zrusz-
czonych chłopów polskich domagał się m.in. W. Dajczak (1906). 
Zdawał sobie sprawę z krzywd wyrządzonych Rusinom przez polską 
szlachtę, która miała chłopów za «żywy inwentarz» i inteligencję – 
urzędników polskich, którzy «traktowali tych chłopów jak psów» 
[6, s. 4, 22]. Obwiniał szlachtę o egoizm stanowy, który oddzielał 
ją od chłopów, utrudniał polonizację i powodował, że «szlachcic 
do chłopa nie będzie mówił inaczej jak tylko po rusku, chociażby 
święcie był przekonany, że ten chłop jest Polakiem» [6, s. 11]. Jed-
nocześnie stwierdzał, że «pojęcie Ukrainy – ojczyzny nie istniało 
u ludu nigdy i nie istnieje» a za «Ukraińców» uważał zwolenni-
ków stronnictwa «Młodych Rusinów», wspieranego przez część 
młodzieży polskiej [6, s. 21, 20]. Także przedstawiciele Narodowej 
Demokracji na terenie Galicji konsekwentnie używali na początku 
XX wieku i później nazwy Rusini, ruski. Barbara Stoczewska wiąże 
ten fakt z odmawianiem przez nich Rusinom prawa do bytu naro-
dowego i obawami przed aspiracjami ludności rusińskiej do statusu 
narodu [33, s. 240].

Terminy Ukraina, Ukrainiec oznaczające pierwotnie określony 
teren i jego mieszkańców, stały się znakiem kształtującego się naro-

http://www.etnolog.org.ua

І
święcie był przekonany, że ten chłop jest Polakiem» [6, s.

І
święcie był przekonany, że ten chłop jest Polakiem» [6, s.
nocześnie stwierdzał, że «pojęcie UkrainyІnocześnie stwierdzał, że «pojęcie Ukrainy
u ludu nigdy i nie istnieje» a za «Ukraińców» uważał zwolenniІu ludu nigdy i nie istnieje» a za «Ukraińców» uważał zwolenni
ków stronnictwa «Młodych Rusinów», wspieranego przez część Іków stronnictwa «Młodych Rusinów», wspieranego przez część 
młodzieży polskiej [6, s.Іmłodzieży polskiej [6, s.ІDemokracji na terenie Galicji konsekwentnie używali na początku ІDemokracji na terenie Galicji konsekwentnie używali na początku 

wieku i później nazwy Rusini, Іwieku i później nazwy Rusini, 
ten fakt z odmawianiem przez nich Rusinom prawa do bytu naroІten fakt z odmawianiem przez nich Rusinom prawa do bytu naro

М
czonych chłopów polskich domagał się m.in.

М
czonych chłopów polskich domagał się m.in.
Zdawał sobie sprawę z krzywd wyrządzonych Rusinom przez polską 

М
Zdawał sobie sprawę z krzywd wyrządzonych Rusinom przez polską 
szlachtę, która miała chłopów za «żywy inwentarz» i inteligencję

М
szlachtę, która miała chłopów za «żywy inwentarz» i inteligencję
urzędników polskich, którzy «traktowali tych chłopów jak psów» 

М
urzędników polskich, którzy «traktowali tych chłopów jak psów» 

М
4, 22]. Obwiniał szlachtę o egoizm stanowy, który oddzielał 

М
4, 22]. Obwiniał szlachtę o egoizm stanowy, który oddzielał 

ją od chłopów, utrudniał polonizację i powodował, że «szlachcic Мją od chłopów, utrudniał polonizację i powodował, że «szlachcic 
do chłopa nie będzie mówił inaczej jak tylko po rusku, chociażby Мdo chłopa nie będzie mówił inaczej jak tylko po rusku, chociażby 
święcie był przekonany, że ten chłop jest Polakiem» [6, s.Мświęcie był przekonany, że ten chłop jest Polakiem» [6, s.
nocześnie stwierdzał, że «pojęcie UkrainyМnocześnie stwierdzał, że «pojęcie Ukrainy
u ludu nigdy i nie istnieje» a za «Ukraińców» uważał zwolenniМu ludu nigdy i nie istnieje» a za «Ukraińców» uważał zwolenni
ków stronnictwa «Młodych Rusinów», wspieranego przez część Мków stronnictwa «Młodych Rusinów», wspieranego przez część 
młodzieży polskiej [6, s.Мmłodzieży polskiej [6, s.

Ф
no się w celu konfrontacji, dla utrwalenia hegemonii, z nadzieją na 

Ф
no się w celu konfrontacji, dla utrwalenia hegemonii, z nadzieją na 
utrzymanie statusu Rusinów jako «masy etnicznej», która nie podej

Ф
utrzymanie statusu Rusinów jako «masy etnicznej», która nie podej
mie wysiłku przekształcenia się w naród i może z czasem zostanie 

Ф
mie wysiłku przekształcenia się w naród i może z czasem zostanie 
wchłonięta przez grupę status narodu już posiadającą. Przeciwsta

Ф
wchłonięta przez grupę status narodu już posiadającą. Przeciwsta
wienia się aspiracjom narodowym Rusinów i repolonizacji zruszФwienia się aspiracjom narodowym Rusinów i repolonizacji zrusz
czonych chłopów polskich domagał się m.in.Фczonych chłopów polskich domagał się m.in. W.ФW. Dajczak (1906). ФDajczak (1906). 
Zdawał sobie sprawę z krzywd wyrządzonych Rusinom przez polską ФZdawał sobie sprawę z krzywd wyrządzonych Rusinom przez polską 
szlachtę, która miała chłopów za «żywy inwentarz» i inteligencjęФszlachtę, która miała chłopów za «żywy inwentarz» i inteligencję
urzędników polskich, którzy «traktowali tych chłopów jak psów» Фurzędników polskich, którzy «traktowali tych chłopów jak psów» Ф4, 22]. Obwiniał szlachtę o egoizm stanowy, który oddzielał Ф4, 22]. Obwiniał szlachtę o egoizm stanowy, który oddzielał 

Е
tej nazwy, przekonanych o swojej odrębności, posiadających własne 

Е
tej nazwy, przekonanych o swojej odrębności, posiadających własne 
aspiracje polityczne i narodowe oraz tworzących własne instytucje 

Е
aspiracje polityczne i narodowe oraz tworzących własne instytucje 
w poszczególnych krajach przez nich zamieszkałych, a także o zaЕw poszczególnych krajach przez nich zamieszkałych, a także o za
sięgu międzynarodowym. Często jednak tym terminem posługiwaЕsięgu międzynarodowym. Często jednak tym terminem posługiwa
no się w celu konfrontacji, dla utrwalenia hegemonii, z nadzieją na Еno się w celu konfrontacji, dla utrwalenia hegemonii, z nadzieją na 
utrzymanie statusu Rusinów jako «masy etnicznej», która nie podejЕutrzymanie statusu Rusinów jako «masy etnicznej», która nie podej-Е-
mie wysiłku przekształcenia się w naród i może z czasem zostanie Еmie wysiłku przekształcenia się w naród i może z czasem zostanie 
wchłonięta przez grupę status narodu już posiadającą. PrzeciwstaЕwchłonięta przez grupę status narodu już posiadającą. Przeciwsta
wienia się aspiracjom narodowym Rusinów i repolonizacji zruszЕwienia się aspiracjom narodowym Rusinów i repolonizacji zrusz



MIĘDZY KONFRONTACJĄ A POJEDNANIEM...

23

du i jego nazwą. Wyparły nazwę Małorusi i Małorusinów i po prze-
kroczeniu kordonu rosyjsko-austriackiego ograniczyły stosowanie 
nazwy Rusi i Rusinów. O terminie Ukraińcy jako etnonimie przy-
należnym wszystkim akceptującym go Rusinom oraz o ich prawach 
narodowych pisał Leon Wasilewski (1911). Godne uwagi jest po-
nadto stanowisko Jana Niecisława Baudouin de Courtenay, zawarte 
w rozprawie Kilka ogólników o obiektywnej i subiektywnej odręb-
ności Ukrainy pod wzglądem językowym, plemiennym, narodowym i 
państwowym (1925), opublikowanej w wydawnictwie Towarzystwa 
Naukowego im. Tarasa Szewczenki we Lwowie. Znakomity języko-
znawca stwierdził, w sposób przyjęty również dzisiaj, że podstaw do 
wyodrębnienia grup o charakterze etnicznym i narodowym dostar-
czają cechy obiektywne i subiektywne. Do tych pierwszych zaliczył 
język i inne elementy kultury, do drugich poczucie jedności naro-
dowej, uświadomienie narodowe. Uważał, że «ogół cech obiektyw-
nych wytwarza pojęcie plemienia [dzisiaj powiedzielibyśmy, grupy 
etnicznej – Z. J.], ogół zaś cech subiektywnych – pojęcie narodu» 
[2, s. 2]. Potwierdził odrębność języka ukraińskiego i krytycznie od-
niósł się do wcześniejszych twierdzeń niektórych polskich pisarzy 
i uczonych, w tym Wincentego Pola i Franciszka Duchińskiego, że 
język ukraiński to «język chłopsko-ruski» lub ,język polski, tylko z 
końcówkami ruskimi» [2, s. 2]. Odnalazł, wśród ludzi posługujących 
się tym językiem, uświadomienie narodowe, co pozwoliło mu uznać 
«osobny naród ukraiński, ze wszelkimi z tego uznania wynikającymi 
konsekwencjami» [2, s. 6]. Ówczesne zamienne stosowanie przy-
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Austrii, Prus i Rosji, takich jak Polska i Czechosłowacja, dostrzegał 
praktykę uznawania za głównych gospodarzy kraju przedstawicieli 
jednej tylko narodowości panującej. Była to jednak, jego zdaniem, 
błędna i zgubna polityka; domagał się równouprawnienia wszystkich 
mieszkańców kraju [2, s. 15].

Polskie teksty z XIX i początków XX wieku, stanowiące podstawę 
tego opraco wania, są oczywiście tylko wyborem, dalekim od pełnej 
ich reprezentacji. Pozwalają jednak stwierdzić różnorodność postaw: 
obok postawy wyrażającej zrozumienie, współczucie, empatię, chęć 
dialogu i pojednania, obecna była postawa konfrontacji. Ta ostatnia 
przejawiała się w dystansie społecznym i dążeniu do utrzymywaniu 
pozycji uprzywilejowanej, odróżniającej pana od chłopa; różnicach 
wyznaniowych: katolik a grekokatolik i prawosławny; odmienności 
etnicznej: Polak-Rusin; ocenie potencjału kulturalnego-uznawania 
posiadania lub nieposiadania kultury wyższej; przypisywania sobie 
statusu narodu i odmawiania takiego że statusu Rusinom / Ukraiń-
com. Choć należy zgodzić się z twierdzeniem Daniela Beauvois, 
sformułowanym na podstawie analizy treści pamiętników arystokra-
tów i bogatej szlachty polskiej z kresów wschodnich, że Polacy kre-
sowi mało dbali o zbudowanie związków z kulturami, w których ich 
kultura była zanurzona, to nie sposób przyjąć jego arbitralnie sfor-
mułowanej tezy dotyczącej tej rzeczywistości: «Sąsiedztwu kultur 
nie towarzyszy żadne wzajemne przenikanie» [3, s. 197, 204]. Pod-
staw dla wymiany kulturowej i porozumiewania się stwarzały m.in. 
takie ideologie i kształtowane w ich ramach postawy jak oświecenio-
wy fizjokratyzm, dostrzegający w polepszeniu sytuacji chłopa ważny 
czynnik rozwoju gospodarczego, romantyczna fascynacja ludowoś-
cią, w tym kozaczyzną, słowianofilstwo, poczucie związków z kra-
jem i jego zróżnicowaną etnicznie ludnością, wreszcie uznanie praw 
społecznych i narodowych Ukraińców. Polskie piśmiennictwo o treś-
ciach etnologicznych i antropologicznych dotyczące Ukrainy, two-
rzone na podstawie różnych założeń ideologicznych i naukowych, 
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jest interesujące i ważne nie tylko dla badaczy polskich zajmujących 
się rozwojem kultury i nauki polskiej ale również dla uczonych ukra-
ińskich rekonstruujących proces kształtowania się i rozwoju kultury 
i narodu ukraińskiego.

BIBLIOGRAFIA

1. b.a. [Piątkiewicz Ludwik] O pieśniach ludu polskiego i ruskiego // Pątnik 
Narodowy czyli zbiór drukiem dotąd nieogloszonych pism <...> / wydany przez 
L. Piątkiewicza. – Lwów : Nakładem Kuhna i Milikowskiego, 1827. – T. 1. – 
S. 90–128. 

2. Baudouin de Courtenay J. N. Kilka ogólników o obiektywnej i subiek-
tywnej odrębności «Ukrainy» pod wzglądem językowym, plemiennym, naro-
dowym i państwowym. – Leopolis : Sumptibus Societatis Scientiarum Śevćen-
kianea Ucrainensium, 1925.

3. Beauvois D. Oni i inni: pamiętnikarze polscy na kresach wschodnich w 
XX wieku // Przegląd Wschodni. – 2000. – T. 7. – Zesz. 1. – S. 195–204.

4. Branicki K. Narodowości słowiańskie. – Paryż : Drukarnia Polska A. Re-
iff, 1879.

5. Czyński E. [Merczyng Henryk] Etnograficzno-statystyczny zarys liczeb-
ności i rozsiedlenia ludności polskiej. – Warszawa : Drukarnia Piotra Laskau-
era, 1909.

6. Dajczak W. Lud polski na ziemiach czerwonoruskich. – Lwów : Wydaw-
nictwo Tygodnika «Ojczyzna», 1906.

7. Dołęga-Chodakowski Z. O Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem // 
Ćwiczenia Naukowe. – 1818. – T. 2. – N 5. – S. 3–27. 

8. Fischer A. Etnografia województw poludniowowschodnich. – Maszyno-
pis w Archiwum Naukowym PTL, b. r., sygn. N 125. 

9. Fischer A. Rusini. Zarys etnografii Rusi. – Lwów : Książnica Atlas, 1928.
10. Giżycki F. K. [X. G.] Rys Ukrainy Zachodniej. – Krzemieniec, 1810.
11. Jasiewicz Z. Polacy z Ukrainy w Kazachstanie. Etniczność a historia // 

Lud. – 1992. – T. 75. – S. 11–54.
12. Jasiewicz Z., Rieszetow A. M. Korespondencja między Adamem Fis-

cherem a Dymitrem Konstantynowiczem Zieleninem. Z materiałów Archiwum 
Naukowego PTL we Wrocławiu i Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk w 
Sankt Petersburgu // Etnografia Polska. – 2003. – T. 47. – Z. 1–2. – S. 31–47.

http://www.etnolog.org.ua

Іnictwo Tygodnika «Ojczyzna», 1906.Іnictwo Tygodnika «Ojczyzna», 1906.
7. І7. Dołęga-ChodakowskiІDołęga-Chodakowski

Ćwiczenia Naukowe.ІĆwiczenia Naukowe.
8. І8. ІFischerІFischer A.ІA.

pis w Archiwum Naukowym PTL, b.Іpis w Archiwum Naukowym PTL, b.
9. І9. FischerІFischer A.ІA. Rusini. Zarys etnografii Rusi.І Rusini. Zarys etnografii Rusi.ІGiżyckiІGiżycki

JasiewiczІJasiewicz

М
kianea Ucrainensium, 1925.

М
kianea Ucrainensium, 1925.

 Oni i inni: pamiętnikarze polscy na kresach wschodnich w 

М
 Oni i inni: pamiętnikarze polscy na kresach wschodnich w 

// Przegląd Wschodni.

М
// Przegląd Wschodni.

K

М
K. Narodowości słowiańskie.

М
. Narodowości słowiańskie.

Czyński

М
Czyński E

М
E. [

М
. [Merczyng Henryk

М
Merczyng Henryk] Etnograficzno-statystyczny zarys liczeb

М
] Etnograficzno-statystyczny zarys liczebMerczyng Henryk] Etnograficzno-statystyczny zarys liczebMerczyng Henryk

М
Merczyng Henryk] Etnograficzno-statystyczny zarys liczebMerczyng Henryk

ności i rozsiedlenia ludności polskiej.Мności i rozsiedlenia ludności polskiej.М– WarszawaМ– Warszawa
era, 1909. Мera, 1909.

6. М6. DajczakМDajczak WМW. Lud polski na ziemiach czerwonoruskich.М. Lud polski na ziemiach czerwonoruskich.W. Lud polski na ziemiach czerwonoruskich.WМW. Lud polski na ziemiach czerwonoruskich.W
nictwo Tygodnika «Ojczyzna», 1906.Мnictwo Tygodnika «Ojczyzna», 1906.

Dołęga-ChodakowskiМDołęga-Chodakowski ZМZ. OМ. O
Ćwiczenia Naukowe.МĆwiczenia Naukowe. – 1818.М– 1818.М Etnografia województw poludniowowschodnich.М Etnografia województw poludniowowschodnich.
pis w Archiwum Naukowym PTL, b.Мpis w Archiwum Naukowym PTL, b.

Ф
pieśniach ludu polskiego i ruskiego

Ф
pieśniach ludu polskiego i ruskiego

Narodowy czyli zbiór drukiem dotąd nieogloszonych pism <...>

Ф
Narodowy czyli zbiór drukiem dotąd nieogloszonych pism <...>

: Nakładem Kuhna i 

Ф
: Nakładem Kuhna i Milikowskiego, 1827.

Ф
Milikowskiego, 1827.

N

Ф
N. Kilka ogólników o obiektywnej i subiek

Ф
. Kilka ogólników o obiektywnej i subiekN. Kilka ogólników o obiektywnej i subiekN

Ф
N. Kilka ogólników o obiektywnej i subiekN

tywnej odrębności «Ukrainy» pod wzglądem językowym, plemiennym, naroФtywnej odrębności «Ukrainy» pod wzglądem językowym, plemiennym, naro
– Leopolis Ф– Leopolis : Sumptibus Societatis ScientiaruФ: Sumptibus Societatis Scientiaru

kianea Ucrainensium, 1925. Фkianea Ucrainensium, 1925.
 Oni i inni: pamiętnikarze polscy na kresach wschodnich w Ф Oni i inni: pamiętnikarze polscy na kresach wschodnich w 

– 2000.Ф– 2000. – T.Ф– T. 7.Ф7. – Zesz.Ф– Zesz. 1.Ф1.
. Narodowości słowiańskie.Ф. Narodowości słowiańskie. – ParyżФ– Paryż : Drukarnia Polska A.Ф: Drukarnia Polska A.

] Etnograficzno-statystyczny zarys liczebФ] Etnograficzno-statystyczny zarys liczeb

Еpieśniach ludu polskiego i ruskiegoЕpieśniach ludu polskiego i ruskiego // Pątnik Е// Pątnik 
Narodowy czyli zbiór drukiem dotąd nieogloszonych pism <...>ЕNarodowy czyli zbiór drukiem dotąd nieogloszonych pism <...> / wydany przez Е/ wydany przez 

Milikowskiego, 1827.ЕMilikowskiego, 1827. – T.Е– T. 1.Е1.

. Kilka ogólników o obiektywnej i subiekЕ. Kilka ogólników o obiektywnej i subiek
tywnej odrębności «Ukrainy» pod wzglądem językowym, plemiennym, naroЕtywnej odrębności «Ukrainy» pod wzglądem językowym, plemiennym, naro

: Sumptibus Societatis ScientiaruЕ: Sumptibus Societatis Scientiaru



26

Zbigniew JASIEWICZ

13. Kalicki B. Kwestia ruska. – Lwów : Księgarnia Gubrynowicza i Schmit-
ta, 1871.

14. Kopernicki I. O góralach ruskich w Galicji Kraków. – Drukarnia Uni-
wersytetu Jagiellońskiego,1889.

15. Koropaczyński Z. List do Z. Dolęgi-Chodakowskiego z 28 stycz-
nia. – Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург), отдел 
рукописей, ф. 588,оп. 4, ед. хр. 74, л. 2.

16. Kutrzeba S. Przeciwieństwa i źródła polskiej i rosyjskiej kultury. – 
Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego, 1916.

17. Lach-Szyrma K. Dumki ze śpiewów ludu wiejskiego Czerwonej Rusi, 
DziennikWileński. – 1818. – Rocz. 6. – Styczeń–czerwiec.

18. Lubicz-Czerwiński I. Okolica Zadniestrska między Stryjem a Łomni-
cą. – Lwów : Drukiem Józefa Schnaydera, 1811.

19. Lubicz-Czerwiński I. Rys dziejów kultury i oświecenia narodu polskie-
go. – Przemyśl : Drukarnia Jana Gołębiowskiego, 1816. – Cz. 1 ; 2.

20. Lubicz-Czerwiński I. Swactwa, wesela i urodziny u ludu ruskiego na 
Rusi Czerwonej przez obywatela tamtejszego kraju opisane // Nowy Pamiętnik 
Warszawski. – 1805. – T. 18. – S. 365–372.

21. Lubicz-Czerwiński I. Urodziny i zabawy u ludu na Rusi Czerwonej // 
Nowy Pamiętnik Warszawski. – 1805. – T. 19. – S. 242–245.

22. Lubicz-Czerwiński I. Uwagi rozumu i ludzkości nad fałszem i ciemnotą, 
zabobonów, gusłów <...>. – Przemyśl : Drukarnia Jana Gołębiowskiego, 1814.

23. Malaś-Aksamitova L. A. Dolenga-Hodakovskij (Adam Ćarnockij) i ego 
nasledie // Lud. – 1967. – T. 51. – S. 125–163.

24. Nowosielski A. [Marcinkowski A.] Lud ukraiński. – Wilno : Nakład i 
druk T. Gliicksberga, 1857. – T. 1. 

25. Nowosielski A. [Marcinkowski A.] Lud ukraiński, jego pieśni, bajki, po-
dania, klechdy, zabobony, obrzędy, zwyczaje, przysłowia, zagadki, zamawia-
nia, sekrety lekarskie, ubiory, tańce, gry itd. – Wilno : Nakład i druk T. Gliicks-
berga, 1857. – T. 2. 

26. d’Omalius d’Halloy J. J. O plemionach rodzaju ludzkiego czyli krótki 
rys etnografii. – Wilno : Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1852.

27. Pietraszek E. «Lud prosty w całym sposobie życia swego». O pionier-
skiej monografii wsi I. L. Czerwińskiego // Lud. – 1995. – T. 78. – S. 41–53.

28. Pietraszek E. Mazury i Lachy na Ukrainie i w południowo-zachodniej 
Małopolsce // Dziedzictwo kulturowe pograniczy. Drobna szlachta / red. I. Ko-
towicz Borowy. – Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007. – S. 49–61.

http://www.etnolog.org.ua

І
nasledie

І
nasledie

24. І24.
druk T. Іdruk T. Gliicksberga, 1857.ІGliicksberga, 1857.

25. І25. NowosielskiІNowosielskiІdania, klechdy, zabobony, obrzędy, zwyczaje, przysłowia, zagadki, zamawiaІdania, klechdy, zabobony, obrzędy, zwyczaje, przysłowia, zagadki, zamawia
nia, sekrety lekarskie, ubiory, tańce, gry itd.Іnia, sekrety lekarskie, ubiory, tańce, gry itd.
berga, 1857.Іberga, 1857. – T.І– T. 2. І2. 

d’Omalius d’HalloyІd’Omalius d’Halloy
rys etnografii.Іrys etnografii. – WilnoІ– Wilno

М
Rusi Czerwonej przez obywatela tamtejszego kraju opisane

М
Rusi Czerwonej przez obywatela tamtejszego kraju opisane

– T.

М
– T. 18.

М
18. – S.

М
– S.

Lubicz-Czerwiński

М
Lubicz-Czerwiński I.

М
I. Urodziny i zabawy u ludu na Rusi Czerwonej

М
 Urodziny i zabawy u ludu na Rusi Czerwonej

Nowy Pamiętnik Warszawski.

М
Nowy Pamiętnik Warszawski. – 1805.

М
– 1805. – T.

М
– T.

Lubicz-Czerwiński

М
Lubicz-Czerwiński I.

М
I. Uwagi rozumu i ludzkości nad fałszem i ciemnotą, 

М
 Uwagi rozumu i ludzkości nad fałszem i ciemnotą, 

zabobonów, gusłów <...>.Мzabobonów, gusłów <...>. – PrzemyślМ– Przemyśl : Drukarnia Jana Gołębiowskiego, 1814.М: Drukarnia Jana Gołębiowskiego, 1814.
23. М23. Malaś-AksamitovaМMalaś-Aksamitova L.МL. A.МA. Dolenga-Hodakovskij (Adam Ćarnockij) i ego М Dolenga-Hodakovskij (Adam Ćarnockij) i ego 

nasledie Мnasledie // Lud. М// Lud. – 1967.М– 1967. – T.М– T. 51.М51. – S.М– S. 125–163.М125–163.
NowosielskiМNowosielski A.МA. [М [MarcinkowskiМMarcinkowski
Gliicksberga, 1857.МGliicksberga, 1857. – T.М– T. 1. М1. 
NowosielskiМNowosielski A.МA. [М [MarcinkowskiМMarcinkowskiМdania, klechdy, zabobony, obrzędy, zwyczaje, przysłowia, zagadki, zamawiaМdania, klechdy, zabobony, obrzędy, zwyczaje, przysłowia, zagadki, zamawia

nia, sekrety lekarskie, ubiory, tańce, gry itd.Мnia, sekrety lekarskie, ubiory, tańce, gry itd.

Ф
 Dumki ze śpiewów ludu wiejskiego Czerwonej Rusi, 

Ф
 Dumki ze śpiewów ludu wiejskiego Czerwonej Rusi, 

– Styczeń–czerwiec.

Ф
– Styczeń–czerwiec.

 Okolica Zadniestrska między Stryjem a Łomni

Ф
 Okolica Zadniestrska między Stryjem a Łomni

: Drukiem Józefa Schnaydera, 1811.

Ф
: Drukiem Józefa Schnaydera, 1811.

 Rys dziejów kultury i oświecenia narodu polskieФ Rys dziejów kultury i oświecenia narodu polskie
: Drukarnia Jana Gołębiowskiego,Ф: Drukarnia Jana Gołębiowskiego, 1816Ф1816.Ф. – Ф– Cz.ФCz. 1Ф1

 Swactwa, wesela i urodziny u ludu ruskiego na Ф Swactwa, wesela i urodziny u ludu ruskiego na 
Rusi Czerwonej przez obywatela tamtejszego kraju opisaneФRusi Czerwonej przez obywatela tamtejszego kraju opisane // Nowy Pamiętnik Ф// Nowy Pamiętnik 

365–372.Ф365–372.
 Urodziny i zabawy u ludu na Rusi CzerwonejФ Urodziny i zabawy u ludu na Rusi Czerwonej

– T.Ф– T. 19.Ф19. – S.Ф– S. 242–245Ф242–245
 Uwagi rozumu i ludzkości nad fałszem i ciemnotą, Ф Uwagi rozumu i ludzkości nad fałszem i ciemnotą, 

Е
Dolęgi-Chodakowskiego z 28

Е
Dolęgi-Chodakowskiego z 28

– Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург), отдел 

Е
– Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург), отдел 

. Przeciwieństwa i źródła polskiej i rosyjskiej kultury.Е. Przeciwieństwa i źródła polskiej i rosyjskiej kultury.
Połonieckiego, 1916. ЕPołonieckiego, 1916.

 Dumki ze śpiewów ludu wiejskiego Czerwonej Rusi, Е Dumki ze śpiewów ludu wiejskiego Czerwonej Rusi, 
– Styczeń–czerwiec. Е– Styczeń–czerwiec.

 Okolica Zadniestrska między Stryjem a ŁomniЕ Okolica Zadniestrska między Stryjem a Łomni

 Rys dziejów kultury i oświecenia narodu polskieЕ Rys dziejów kultury i oświecenia narodu polskie
; 2.Е; 2.



MIĘDZY KONFRONTACJĄ A POJEDNANIEM...

27

29. Pol W. Rzut oka na północne stoki Karpat. – Kraków : Drukarnia «Cza-
su», 1851. 

30. Rolle A. J. Podole. Wycieczka w naddniestrzańską okolicę // Gazeta 
Codzienna. – Warszawa, 1857. – N 14 (artykuł dostępny w zbiorach kolbergow-
skich Instytutu O. Kolberga w Poznaniu).

31. Sękowski J. Dziennik podróży z Wilna przez Odessę do Sztambułu // 
Dziennik Wileński. – 1819. – Rocz. 7. – Grudzień. – S. 565–591. 

32. Snitko I. [Jan Herburt Heybowicz] Zarys pojęć o narodzie. – Lwów : 
Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta, 1901.

33. Stoczewska B. Źródła i główne idee nacjonalizmu polskiego // Przegląd 
Wschodni. – 2000. – T. 7. – Z. 1 (25). – S. 231–256. 

34. Sztandara M. Fotografia etnograficzna i «fotograficzność» etnografii 
II połowy XIX i I połowy XX wieku. Studium z historii myśli etnograficznej. – 
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. 

35. Wasilewski L. Ukraina i sprawa ukraińska. – Kraków : Sp. Nakł. «Książ-
ka», 1911. 

36. Zaleski W. [Wacław z Oleska] Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskie-
go. – Lwów : F. Piller, 1833.

37. Болтарович З. Є. Україна в дослідженнях польських етнографів 
ХІХ ст. – Київ : Наукова думка, 1976.

38. Бородін К. Концепційні засади передмови до збірника Вацлава з 
Олеська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2007. – 
Вип. 41. – С. 88–94.

39. Бородін К. Внесок Вацлава з Олеська у розвиток слов’янського 
народо знавства // Проблеми слов’янознавства. – 2005. – Вип. 55. –  
С. 116–125.

40. Поляки Юго-Западного края // Труды этнографическо-
статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и иссле-
дования, собранные д. чл. П. П. Чубинским. – Санкт-Петербург : Импера-
торская типография, 1872. – T. 7. – С. 215–330.

41. Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковсько-
го. – Київ : Наукова думка, 1974.

http://www.etnolog.org.ua

І
народо

І
народо
С. ІС. 116–125.І116–125.

40. І40. Поляки Юго-Западного краяІПоляки Юго-Западного края
статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исслеІстатистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и иссле
дования, собранные д.Ідования, собранные д.
торская типография, 1872.Іторская типография, 1872.І41. І41. Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-ХодаковськоІУкраїнські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковсько

– КиївІ– Київ : Наукова думка, 1974.І: Наукова думка, 1974.

М
Wacław z Oleska

М
Wacław z Oleska

Piller, 1833.

М
Piller, 1833.

Болтарович

М
Болтарович З.

М
З. Є.

М
Є. Україна в дослідженнях польських етнографів 

М
 Україна в дослідженнях польських етнографів 

– Київ

М
– Київ : Наукова думка, 1976.

М
: Наукова думка, 1976.

Бородін

М
Бородін К. 

М
К. Концепційні засади передмови до збірника Вацлава з 

М
Концепційні засади передмови до збірника Вацлава з 

Олеська МОлеська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна.М// Вісник Львівського університету. Серія філологічна.
41. М41. – С. М– С. М88–94.М88–94.

39. М39. БородінМБородін К. МК. Внесок Вацлава з Олеська у розвиток слов’янського МВнесок Вацлава з Олеська у розвиток слов’янського 
знавстваМзнавства // Проблеми слов’янознавМ// Проблеми слов’янознав

116–125. М116–125.
Поляки Юго-Западного краяМПоляки Юго-Западного края

статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исслеМстатистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и иссле
дования, собранные д.Мдования, собранные д.

Ф
 Źródła i główne idee nacjonalizmu polskiego

Ф
 Źródła i główne idee nacjonalizmu polskiego

– S.

Ф
– S. 231–256. 

Ф
231–256. 

 Fotografia etnograficzna i «fotograficzność» etnografii 

Ф
 Fotografia etnograficzna i «fotograficzność» etnografii 

wieku. Studium z historii 

Ф
wieku. Studium z historii myśli etnograficznej.

Ф
myśli etnograficznej.

: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. 

Ф
: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. 

 Ukraina i sprawa ukraińska.Ф Ukraina i sprawa ukraińska. – KrakówФ– Kraków : Sp. Nakł. «KsiążФ: Sp. Nakł. «Książ

Wacław z Oleska ФWacław z Oleska] Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskieФ] Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskie

 Україна в дослідженнях польських етнографів Ф Україна в дослідженнях польських етнографів 

Концепційні засади передмови до збірника Вацлава з ФКонцепційні засади передмови до збірника Вацлава з 

Е
 Dziennik podróży z Wilna przez Odessę do Sztambułu

Е
 Dziennik podróży z Wilna przez Odessę do Sztambułu

565–591. 

Е
565–591. 

] Zarys pojęć o narodzie.Е] Zarys pojęć o narodzie. – LwówЕ– Lwów

 Źródła i główne idee nacjonalizmu polskiegoЕ Źródła i główne idee nacjonalizmu polskiego // Przegląd Е// Przegląd 
231–256. Е231–256. 

 Fotografia etnograficzna i «fotograficzność» etnografii Е Fotografia etnograficzna i «fotograficzność» etnografii 
myśli etnograficznej.Еmyśli etnograficznej.

: Sp. Nakł. «KsiążЕ: Sp. Nakł. «Książ



28

Zbigniew JASIEWICZ

PRZYPISY
1 Tekst ten jest poszerzoną wersją referatu wygłoszonego na konferencji Ko-

munikacja i dialog kultur zorganizowanej przez Komitet Nauk Etnologicznych 
PAN i Instytut Archeologii i Etnologii PAN, przy współpracy Instytutu Etnolo-
gii i Antropologii Kulturowej UAM w Bedlewie, 13–15 czerwca 2008 roku. Ar-
tykuł przygotowany w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego nr 1 H01 H 033 29 Początki polskiej etnologii i antropologii kulturowej.

2 Obok nazwy Ukraińcy autor posługuje siк, za literaturą, kilkoma innymi, 
które nadawano obecnym Ukraincom, a mianowicie Rusini oraz Małorosjanie / 
Małorusini. Pierwsze dwie z nich, przede wszystkim Ukraincy, w mniejszym 
zakresie także Rusini, w trakcie procesów narodotwórczych w XIX wieku prze-
kształciły siк z etnonimów o charakterze etnoregionalnym w etnonarodowe. 
Kolejne, Małorosjanie / Małorusini, pochodzące od znanej od średniowiecza 
nazwy Mała Ruś, Mała Rosja, upowszechnione zostały w XVII wieku od czasu 
ugody perejasławskiej Bohdana Chmielnickiego i oznaczały wówczas ziemie 
zamieszkałe przez Kozaków, przyłączone do Rosji. Utrwaliły sie pod koniec 
XVII wieku na skutek powstania guberni małoruskiej i poprzez zakazy sto-
sowania w XIX wieku nazw Ukraina i Ukraińcy. Wystepowały jako nazwy 
mieszkanców regionów administracyjnych: guberni kijowskiej, czernichow-
skiej, połtawskiej i charkowskiej, z pewnym zabarwieniem etnicznym. Po 
upadku caratu używane były rzadko i to poza terenem Ukrainy. W artykule, w 
zależności od kontekstu czasu i miejsca, autor stosuje te terminy rozdzielnie lub 
łącznie. Jednym z celów tego artykułu jest przedstawienie i zinterpretowanie 
sposobów posługiwania sie terminami określającymi Ukrainców w literaturze 
polskiej XIX i początków XX wieku.

3 Podstawą książki jest tu praca A. F. E. Hammarda Reise durch Oberschle-
sien zur Russisch Kayserlichen Armee nach der Ukraine und zum Feldmars-
chall Rumanzew Zadunajski, t. 1, Gotha 1787.

4 Interesującym świadectwem poszukiwania małżonka w ramach własnego 
stanu, a jednocześnie grupy etnicznej i wyznaniowej, jest fotografia z roku 1874 
zatytułowana Furmani-lokaje szlachty galicyjskiej poszukującej na Podolu po-
sażnych panien [35, s. 159].

5 I. Snitko to pseudonim utworzony z inicjału imienia – Izabela i nazwiska 
matki.
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OSKAR KOLBERG: 
OD MUZYKI DO ETNOGRAFII

У статті йдеться про композиторську діяльність Оскара Кольбер-
га – відомого дослідника народної культури. Його композиції були 
відомими й видавалися у Варшаві, Познані, Берліні та Лейпцигу. 
О. Кольберг – автор опер «Король пастухів» (Król pasterzy) на лібрето 
Теофіла Ленартовича, прем’єра якої відбулася в Національному театрі 
у Варшаві, та «Сцени в трактирі» (Sceny w karczmie), лібрето якої по-
стало на основі тексту Яна Канта Грегоровича.

Фольклористичні зацікавлення О. Кольберга пов’язані з романтич-
ним захопленням народними піснями, насамперед їх мелодіями. Його 
метою стало систематичне збирання та впорядкування матеріалів, що 
стосувалися «цілісної» культури на теренах колишньої Речі Посполи-
тої, а також за її межами.

Ключові слова: народна культура, фольклор, мелодії, Оскар Кольберг. 

Artykuł jest poświęcony karierze kompozytorskiej O. Kolberga – zna-
nego badacza kultury ludowej. Jego kompozycje znajdowały uznanie i były 
wydawane w Warszawie, Poznaniu, Berlinie i Lipsku. Był między innymi 
autorem oper: Król pasterzy do libretta Teofila Lenartowicza, której oficjal-
na premiera odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie i Sceny w karczmie, 
której libretto powstało na podstawie tekstu Jana Kantego Gregorowicza. 

Początki zainteresowań ludoznawczych Kolberga wiążą się zatem z ro-
mantyczną fascynacją pieśnią ludu, a przede wszystkim jego muzyką. Jego 
celem stało się owo „skrzętne” gromadzenie i porządkowanie materiałów 
dotyczących „całej”, w jego przekonaniu kultury na obszarze przedrozbio-
rowej Rzeczypospolitej, a także poza jej granicami. 

Słowa kluczowe: kultura ludowa, folklor, melodie, Oskar Kolberg.
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The article is devoted to composer activity of O. Kolberg – the resear-
cher of folk culture. His compositions were known and published in War-
saw, Poznań, Berlin and Leipzig. O. Kolberg is the author of opera Król 
pasterzy (King of Shepherds) to Teofil Lenartowicz libretto, the premier of 
which took place at the National Theatre in Warsaw, and Sceny w karc-
zmie (The Tavern Scenes), which libretto was based on the text of Jan Kant 
Gregorowicz.

Kolberg’ first folkloristic interests relate primarily with the romantic fas-
cination of folk songs, especially melodies. Its purpose was "systematic" 
collection and arrangement of the materials concerned by personal convic-
tion, "whole" culture in the former Rzeczpospolita and abroad.

Keywords: folk culture, folklore, melody, Oskar Kolberg.

Swój etnograficzny program badawczy Kolberg sformułował do-
piero w 1865 roku, czyli po ponad dwudziestu latach pracy doku-
mentacyjnej w terenie i po wydaniu kilku zbiorów pieśni. Program 
ten był zatem wynikiem wieloletnich doświadczeń badawczych i 
ewoluowania poglądów późniejszego twórcy Ludu. Nie bez zna-
czenia były też inne czynniki, takie jak znajomość wcześniejszych 
publikacji i programów innych autorów oraz istotny wpływ środo-
wiska, w którym wyrastał i kształcił się młody Kolberg, najpierw 
krąg rodziny oraz uczniów i wykładowców Liceum Warszawskiego, 
a następnie przyjaciół z grona warszawskiej cyganerii. Na zaintere-
sowanie folklorem muzycznym wpływ miały też bez wątpienia zdol-
ności muzyczne i edukacja w tym kierunku. Kolberga, właśnie jako 
muzyka, zainteresowała przede wszystkim pieśń, a w szczególności 
ludowa melodia.

Henryk Oskar Kolberg urodził się 22 lutego 1814 roku w Przy-
susze w powiecie opoczyńskim. Ojciec Oskara, Krzysztof Juliusz 
Henryk Kolberg, pochodził z Meklemburgii. Inżynier Kolberg był 
wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Towarzystwa 
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Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk, autorem Atlasu Kró-
lestwa Polskiego oraz mapy Królestwa Polskiego, która ukazała się 
dopiero po jego śmierci, a której kolejne wydania aktualizował naj-
starszy syn Juliusza, Wilhelm.

Matka Oskara, Karolina Mercoeur, urodziła się w 1788 roku w 
Prusach. Jako dziecko przybyła do Warszawy wraz z rodzicami, tu 
wychowana, zawsze czuła się Polką, tu 14 września 1806 roku, w 
wieku osiemnastu lat, wyszła za Juliusza Kolberga.

Około roku 1810 Juliusz Kolberg wraz z żoną, jej matką Henriettą 
i pierworodnym synem Wilhelmem (urodzonym w 1807 roku) opuś-
cili Warszawę i przenieśli się do niewielkiej Przysuchy. Być może 
skłoniła ich do tego skomplikowana sytuacja polityczna w okupo-
wanej przez wojska austriackie stolicy, możliwe też, że rodzina bo-
rykała się z problemami finansowymi. W Opoczyńskiem inżynier 
Juliusz Kolberg był zarządcą dóbr Ignacego Rawicz Dembińskiego, 
przede wszystkim zaś jego zakładów przemysłowych, oddanych w 
dzierżawę warszawskiemu przemysłowcowi, baronowi Samuelowi 
Fraenklowi. To właśnie Fraenkl, podobnie jak Kolbergowie, członek 
gminy ewangelicko-augsburskiej w Warszawie, zapewnił później 
posadę Oskarowi.

W Przysusze w 1810 roku urodziła się jedyna córka Kolbergów, 
Julia 1, która zmarła tutaj w wieku siedmiu lat. W lutym 1814 roku 
przyszedł na świat przyszły etnograf Henryk Oskar, w czerwcu 
1815 roku urodził się późniejszy malarz Antoni, a w maju 1818 roku 
Juliusz Adolf. Zmarły w wieku 25 lat Juliusz Adolf pozostawił dwie 
córki: Julię i Karolinę Matyldę, którym nadano nazwisko Gallasch 
(Gallache) i o których matce brak jakichkolwiek oficjalnych infor-
macji. Dziewczynkami zaopiekowała się babcia Karolina. Młodsza 
z sióstr Karolina Matylda stanie się w przyszłości jedną z bardziej 
znanych postaci rodziny, nie tylko ze względu na małżeństwo z włas-
nym wujem Antonim, ale przede wszystkim z powodu serdecznych 
kontaktów z Oskarem, odzwierciedlonych w ich korespondencji, 
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która jest dziś jednym z niewielu materiałów źródłowych dotyczą-
cych historii rodziny Kolbergów.

W miesiąc po narodzinach Juliusza Adolfa, w czerwcu 1818 roku 
zmarła Henrietta Mercoeur. Podobnie jak jej wnuczka Julia, została 
pochowana na miejscowym cmentarzu w Przysusze 2. Mimo że Kol-
bergowie mieszkali w Opoczyńskiem zaledwie kilka lat, to oprócz 
rodzinnego grobu, pozostawili tu przyjaciół i znajomych, co nie było 
prawdopodobnie bez wpływu na późniejsze badania terenowe Oska-
ra, który w latach 1844–1860 odwiedzał Radomskie wielokrotnie.

30 stycznia 1819 roku Juliusz Kolberg powołany został przez 
Komisję Rządową Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
na stanowisko profesora miernictwa praktycznego i rysunków to-
pograficznych na Uniwersytecie Warszawskim. Rodzina Kolbergów 
wróciła do Warszawy i zamieszkała w prawej oficynie Pałacu Kazi-
mierzowskiego, mając za sąsiadów Chopinów i Brodzińskich. Kazi-
mierz Brodziński był również profesorem Uniwersytetu, wykładał 
historię literatury polskiej, Mikołaj Chopin wykładał język francuski 
w Liceum Warszawskim.

W latach 1823–1830 Oskar Kolberg uczęszczał do renomowa-
nego Liceum Warszawskiego. Liceum założone zostało w 1804 
roku, początkowo mieściło się w Pałacu Saskim, później, podobnie 
jak Uniwersytet, w Pałacu Kazimierzowskim. W szkole wykładali 
uniwersyteccy profesorowie: Samuel Bogumił Linde (dyrektor), Jo-
achim Lelewel, wspomniany Kazimierz Brodziński i inni. Uczniami 
Liceum byli też starsi bracia Oskara: Wilhelm i Antoni, a także Fry-
deryk Chopin (rówieśnik Wilhelma), przyjaciel Chopina, Julian Fon-
tana oraz teoretyk muzyki, Józef Sikorski. Zajęcia w szkole odbywa-
ły się codziennie od rana przez pięć godzin, a po przerwie obiadowej 
jeszcze przez dwie lub trzy godziny po południu, w soboty natomiast 
trwały one do godziny piętnastej. Chłopców uczono języka polskie-
go, historii, matematyki, fizyki, geometrii praktycznej, architektury, 
topografii, religii, rysunku i kaligrafii, a także kilku języków obcych. 
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Równocześnie z nauką w Liceum Oskar Kolberg pobierał lekcje gry 
na fortepianie, początkowo przez krótki okres u Głogowskiego, na-
stępnie w latach 1824–1830 u Łużyczanina, Franciszka Vettera.

Młodość Kolberga przerwały dramatyczne wydarzenia roku 
1830: wybuch powstania listopadowego, zamknięcie Liceum w wy-
niku restrykcji władz carskich oraz pożegnanie z Fryderykiem Cho-
pinem, który 2 listopada opuścił na zawsze ojczyznę. Szesnastoletni 
wówczas Oskar Kolberg podjął pracę księgowego w banku Samu-
ela Fraenkla, tego samego, u którego dwadzieścia lat wcześniej, w 
Przysusze, objął posadę jego ojciec. Jesienią roku następnego (1831) 
profesor Juliusz Kolberg zmarł. Oskar pracował u Fraenkla do 
1833 roku. Nie było to wprawdzie zajęcie dla ambitnego romantyka, 
dawało jednak możliwość zdobycia środków na dalszą edukację mu-
zyczną. Na taki kompromis zgodzi się Kolberg jeszcze raz w latach 
1841–1844, kiedy ponownie zostanie księgowym u warszawskiego 
bankiera, by zapewnić sobie stabilizację materialną i jednocześnie 
prowadzić badania terenowe.

W roku 1830 młody Kolberg rozpoczął naukę u Józefa Elsnera, 
nauczyciela Chopina, następnie uczył się gry na fortepianie i kompo-
zycji u Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Zorientowawszy się, że w 
Warszawie nie osiągnie już wyższego poziomu, Oskar, jak wielu ów-
czesnych muzyków wyjechał do Berlina. Tam, w latach 1835–1836, 
podjął studia u Carla Girschnera i Carla Friedricha Rungenhagena. 
Uczniem tego ostatniego był także Stanisław Moniuszko. Po powro-
cie do Polski spotyka go jako muzyka bardzo pochlebna ocena daw-
nego profesora, Józefa Elsnera.

Kolberg jeszcze przez wiele lat wiązał swoją przyszłość z ka-
rierą kompozytorską. Późniejsze wyjazdy w teren przeplatały się z 
pracą czynnego muzyka, grywającego w salonach, komponujące-
go pieśni, polonezy, mazurki, kujawiaki. Jego kompozycje znajdo-
wały uznanie i były wydawane w Warszawie, Poznaniu, Berlinie 
i Lipsku. W 1853 roku odbył się amatorski pokaz Króla pasterzy 
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do libretta Teofila Lenartowicza, a oficjalna premiera odbyła się w 
Teatrze Wielkim w 1859 roku. Operę wystawiono siedmiokrotnie, 
co świadczyło wówczas o sporym jej powodzeniu. Kolberg był też 
autorem muzyki do Sceny w karczmie, wystawionej prywatnie też w 
1853 roku, której libretto powstało na podstawie tekstu Jana Kan-
tego Gregorowicza Janek spod Ojcowa 3. Jeszcze na początku lat 
sześćdziesiątych najprawdopodobniej rozpoczął pracę nad kolejnym 
dziełem scenicznym do tekstu Kazimierza Brodzińskiego Wiesław, 
w przeróbce Seweryny Duchińskiej-Pruszakowej. Wybuch powsta-
nia styczniowego pokrzyżował jednak te i inne plany Kolberga 4.

Na aspiracje muzyczne Oskara niemały zapewne wpływ miała po-
stać Fryderyka Chopina, szkolnego kolegi i sąsiada z jednej strony, 
z drugiej symbolu narodowego. Osoba wielkiego kompozytora, ró-
wieśnika najstarszego z braci Kolbergów, Wilhelma, wymieniana jest 
wielokrotnie w rodzinnej korespondencji. Po wielu latach, pisząc do 
Marcelego Szulca, przygotowującego biografię Chopina, Kolberg pa-
miętał szczegóły dotyczące życia artysty: «Co do kawałków Chopina, 
które oczywiście noszą na sobie piętno dorywczości (lubo ducha jego 
cechujące niewątpliwie), nadmieniam, że trzy mazury były improwi-
zowane wśród większej jeszcze liczby innych <…> na jakimś wie-
czorze tańcującym (zdaje się, że u rektora Lindego w r. 1826 czy 7), 
gdzie Chopin, w dobrym będąc humorze, sam siadał do fortepianu 
(nigdy go bowiem o to przy tańcach, szanując jego talent, nie pro-
szono) i puszczał wodze swojemu wesołemu usposobieniu. Mazurów 
takich krocie sypały się wówczas spod jego ręki, jak z rogu obfitości, 
lecz tylko te trzy na żądanie brata mego spisanymi być mogły, że 
jeszcze z pamięci nie uleciały» 5. Dalej następuje szczegółowy opis 
merytoryczny owych trzech mazurów zagranych przez Chopina.

Fascynacja wielkim kompozytorem nie zatarła jednak krytycz-
nego spojrzenia na własną osobę. Kolberg zdawał sobie sprawę, że 
mimo najgruntowniejszego wykształcenia, ciągłych ćwiczeń, mozol-
nej pracy oraz akceptacji publiczności i części krytyki jego własna 
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twórczość pozostanie w cieniu nie tylko znakomitego Fryderyka, ale 
także wielu nie tak sławnych artystów. Być może dlatego po blisko 
trzydziestu latach obcowania z muzyką zdecydował się poświęcić 
wyłącznie pracom zbierackim i dokumentacyjnym. Ten przełomowy 
moment w życiu Kolberga trafnie określa stwierdzenie: «Zamiary 
twórcze ustąpiły tu żmudnym pracom zbierackim. Rezygnacja ze 
sztuki stała się jednak w konsekwencji i tak tworzeniem – tworze-
niem nowoczesnej nauki o ludzie» [39, s. 111].

Trudno przecenić rolę muzyki w życiu Kolberga. Stała się ona nie 
tylko istotnym elementem jego biografii twórczej, wywarła też nie-
zaprzeczalny wpływ na działalność ludoznawczą przyszłego autora 
Ludu, dla którego folklor, a w szczególności folklor muzyczny pozo-
stał do końca w centrum zainteresowań. Jako wykształcony muzyk 
notował przede wszystkim melodie i to właśnie nuty w dużej mierze 
wypełnią karty monografii poszczególnych regionów i w znaczący 
sposób zadecydują o ostatecznym kształcie późniejszego Ludu.

Już na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych Oskar Kolberg 
w gronie tzw. cyganerii, grupy poetów i malarzy, uniesionej roman-
tyczną fascynacją ludowością, odbywał pierwsze wycieczki do pod-
warszawskich wiosek. Jako że prawie całkowicie brak dokumentów 
z początków kariery ludoznawczej Kolberga, ten okres jego życia od-
tworzyć dziś można jedynie na podstawie korespondencji z lat póź-
niejszych, szkicu autobiografii oraz wspomnień autora zamieszczo-
nych w jego wstępie do części I Mazowsza, wydanego w roku 1885: 
«W roku 1840 atoli, w zaraniu prac naszych etnograficznych, wzgląd 
na muzykę ludową <...> przeważał i stanowił główne dociekań na-
szych podścielisko. Wtedy to, wychylaliśmy się często za miasto w 
porze letniej, by świeżem, ożywczem na wsi odetchnąwszy powie-
trzem, zaczerpnąć też i świeżej melodyi z tryskającego tam bezustan-
nie narodowej muzyki źródła. <...>. Taką to wędrówkę czterodnio-
wą z Warszawy do Czerska odbyliśmy w Zielone świątki r. 1841 w 
towarzystwie ś.p. Józefa Konopki, ś.p. Walentego Zakrzewskiego i 
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ś. p. Emila Jenikego. Także też i w następnych latach, zwracając się w 
inne Warszawy i Pragi okolice, razem z T. Lenartowiczem, ś. p. Nor-
widem, ś. p. I. Komorowskim, jak niemniej z malarzami: W. Gerso-
nem, ś. p. Karolem Markonim i ś. p. bratem moim Antonim; – że już 
zamilczymy o wycieczkach w późniejszym dokonywanych czasie» 6.

Kolberg, zapewne ze względów sentymentalnych, przywołał w 
Mazowszu właśnie te pierwsze, sielskie wypady w okolice Warsza-
wy. Jednak wspomnienia owe, opublikowane w jednej z bardziej 
znaczących i znanych monografii, wytworzyły na lata wizerunek 
ekscentrycznego romantyka, wędrującego po kraju. Nie ma on wiele 
wspólnego z późniejszymi, zaplanowanymi i metodycznie prowa-
dzonymi badaniami terenowymi na obszarze całej prawie przedroz-
biorowej Rzeczpospolitej.

Romantyczna fascynacja ludowością sprawiła, że na przełomie 
lat trzydziestych i czterdziestych XIX-ego stulecia w Polsce pojawi-
ło się wiele zbiorów pieśni ludowych. Najważniejsze z nich to: Pieś-
ni polskie i ruskie ludu galicyjskiego Wacława z Oleska [40], Pieśni 
ludu Białochrobatów, Mazurów i Rusi znad Bugu Kazimierza Wójci-
ckiego [37; 38], Pieśni ludu polskiego w Galicji Żegoty Paulego  [30; 
31] czy Pieśni ludu krakowskiego Józefa Konopki [21; 22]. Nieco 
później ukazały się między innymi zbiory pieśni z Wielkopolski Jó-
zefa Lipińskiego [26], z Podhala Ludwika Zejsznera [41]. Na Ślą-
sku pieśni gromadzili Robert Fiedler 7 i Józef Lompa [27]. W latach 
1836–1840 na Mazurach gromadził pieśni ewangelicki duchowny 
Gustaw Gizewiusz, a swój pokaźny, liczący blisko czterysta zapisów 
pieśni manuskrypt, przekazał z myślą o jego wydaniu Kazimierzowi 
Wójcickiemu, ten zaś oddał go Kolbergowi «do przeglądnięcia i re-
dakcji» 8. Do wydania zbioru Gizewiusza w XIX wieku nie doszło, a 
rękopis zatrzymał Kolberg i wykorzystał we własnym zbiorze pieśni 
oraz w przygotowanej przez siebie, ale nieopublikowanej za życia 
autora monografii poświęconej Mazurom. Ostatecznie manuskrypt 
Gizewiusza przygotowano do druku i wydano dopiero w roku 2000 9.
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Mówiąc o pierwszych dziewiętnastowiecznych zbieraczach pieś-
ni ludowych nie sposób pominąć postaci Zoriana Dołęgi Chodakow-
skiego, który spisywanie tekstów rozpoczął już około roku 1813. 
Chodakowski notował pieśni na znacznej części Ukrainy oraz na 
ziemiach polskich nad Bugiem, Sanem i górną Wisłą. Burzliwe dzie-
je jego spuścizny rękopiśmiennej sprawiły, że zbiór ponad dwustu 
pieśni polskich, odnaleziony w drugiej połowie XX wieku, opub-
likowany został dopiero w roku 1973 10. Zgodnie ze swymi później 
realizowanymi zainteresowaniami Chodakowski «zwrócił się ku 
pieśniom niewątpliwie archaicznym, tj. оbrzędowym» i «podobnie 
jak później Kolberg zwrócił uwagę na bogactwo i różnorodność tego 
zespołu pieśniowego» [25, s. 5–6].

W przypadku Kolberga był to właśnie pierwszy etap wyjścia z 
kręgu romantycznych zbieraczy pieśni. Już w początkach swojej 
pracy dokumentacyjnej traktował nierozłącznie tekst i melodię oraz 
wiązał je z sytuacją wykonawczą. Po latach, we wstępie do Mazow-
sza napisał: «Więc już około roku 1840, czy też rokiem wcześniej, 
poczęliśmy zbierać pieśni i muzykę ludową w okolicach Warszawy. 
Wkrótce dostrzegliśmy ścisłą tych utworów z obrzędami, zwycza-
jami i całym bytem ludu łączność. Wzgląd ten nakazywał nam przy 
spisywaniu pieśni i ich melodyi, notować także i ich akcessorya (we-
dle ówczesnych naszych pojęć) t.j. uwydatnić całą sytuacyę, która je 
zrodziła, lub do działania powoływała» [9, s. XI].

Wypowiedź ta uwzględnia oba aspekty różniające Kolberga od 
wszystkich jego poprzedników: pierwszy – widzenie pieśni jako ca-
łości złożonej nie tylko z tekstu, ale i z melodii oraz drugi – osadzenie 
pieśni w konkretnym kontekście kulturowym. Zbiory dotychczaso-
we, aczkolwiek cenne, były zazwyczaj swego rodzaju śpiewnikami 
mającymi popularyzować pieśni ludowe, choć wiele z nich nie za-
wierało w ogóle melodii. Do niektórych pieśni z publikacji Wacława 
z Oleska muzykę opracował Karol Lipiński, w zbiorze Kazimierza 
Wójcickiego znajduje się kilka melodii przygotowanych przez Igna-
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cego Dobrzyńskiego, a autorzy opracowań muzycznych do tekstów 
zebranych przez Józefa Konopkę i Józefa Lipińskiego nie są znani, 
natomiast zbiory Zejsznera czy Paulego zapisów muzycznych nie 
posiadają wcale. W pracach tych bywały rozdziały poświęcone pieś-
niom obrzędowym, niekiedy nawet z fragmentarycznymi opisami 
obrzędów, jak na przykład w zbiorze Paulego i Konopki, miały one 
jednak charakter porządkujący publikację, której celem nie był w 
najmniejszym nawet stopniu opis etnograficzny.

Początkowo plany edytorskie Kolberga ograniczały się jedynie 
do wydawania kolejnych zbiorów pieśni, jednak i w tym względzie 
jego koncepcja ulegała zmianom. Na najwcześniejszym etapie swo-
ich badań, na początku lat czterdziestych, Kolberg gromadził melo-
die, starając się uzupełnić wcześniej wydane zbiory tekstów innych 
autorów. W zespole rękopiśmiennym Obertasy i mazurki, na ponad 
dwudziestu kartach zanotowanych zostało około 1800 krótkich, naj-
częściej jednozwrotkowych pieśni z różnych regionów Polski 11. Po-
dobny charakter ma zbiór ponad 2800 pieśni w rękopisie Krakowiaki 
i polki 12, w którym przeważają nie teksty zebrane przez Kolberga, 
lecz odpisy z wymienionych wcześniej publikacji Józefa Konopki, 
Żegoty Paulego, Wacława z Oleska, Kazimierza Wójcickiego. Me-
lodie zanotowane w terenie, przepisywał do czystopisu 13, tworząc 
swoiste archiwum liczące ostatecznie blisko 3000 zapisów przede 
wszystkim z Mazowsza, Kieleckiego, Kaliskiego, Krakowskiego, 
Radomskiego, ale i z innych terenów. Większość melodii posiada 
akompaniament fortepianowy, przygotowane one bowiem zostały 
wraz z odpowiadającymi im tekstami jako materiał do ewentualnych 
śpiewników popularyzujących muzykę ludową. Takie zabiegi kom-
pozytorskie poczynione na wiernym, w miarę możliwości, zapisie 
ze słuchu, w ocenie specjalistów nie umniejszają wartości zapisów 
muzycznych, a «łatwe opracowanie miało tę dodatnią cechę, że pieś-
ni ludowe wzbudzały zainteresowanie nie tylko wykształconych mu-
zyków, ale także szerszych kręgów społeczeństwa, uprawiających 
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domowe muzykowanie. Najwyższy poziom wykazują Pieśni ludu 
do śpiewu, ostatnia tego rodzaju publikacja Kolberga» 14. Wcześniej, 
w takiej samej konwencji, wychodziły w Poznaniu w latach 1842–
1845 Pieśni ludu polskiego [13, 15]. W wyniku konfliktu Kolberga 
z księgarzem Janem Żupańskim, wydanie kontynuowane było w la-
tach 1846–1847, pod tym samym tytułem, na łamach leszczyńskiego 
«Przyjaciela Ludu» [15; 16]. Zabiegi Kolberga na materiale muzycz-
nym spotkały się z kolei z ostrą krytyką samego mistrza – Fryderyka 
Chopina, który o Pieśniach Kolberga napisał: «dobre chęci, za wąskie 
plecy. Często podobne rzeczy widząc, myślę, że lepiej nic, bo mozół 
ten tylko skrzywia i trudniejszą robi pracę geniuszowi, który kiedyś 
tam prawdę odwikła» [23, s. 193]. Opinię Chopina, dotyczącą praw-
dopodobnie jedynie sposobu wydania melodii ludowych, Kolberg 
mógł odnieść do całokształtu swoich poczynań kompozytorskich. 

W roku 1848 Kolberg opublikował Pieśni ludu obrzędowe [11; 
12], a w latach 1847–1849 ukazywały się w warszawskim czasopi-
śmie «Biblioteka Warszawska» jego Pieśni ludu weselne [17; 18]. 
Obie publikacje zawierały zarówno same teksty pieśni, jak i teksty 
z melodiami wzbogaconymi o opracowanie fortepianowe, posiada-
ły też krótsze lub bardziej rozbudowane opisy sytuacji wykonaw-
czej: «Po otrzymaniu błogosławieństwa kapłańskiego i wyszedłszy 
z kościoła, rzucają orzechy laskowe dzieciom na pamiątkę. Jeżeli 
się panna młoda wezwana do spowiedzi z wyjściem ociągała, druh-
ny zaczynają nucić» [18, s. 462]. Ich celem było pokazanie różnic 
w przebiegu obrzędów w różnych miejscowościach lub powiatach, 
takimi bowiem jednostkami terytorialnymi operował w tych artyku-
łach Kolberg. Materiały te uznał za godne wykorzystania w później-
szych monografiach regionalnych, wzbogacając je obszerniejszym 
tekstem opisowym, a redukując często liczbę pieśni i całkowicie 
akompaniament fortepianowy.

Nie wiadomo dokładnie, kiedy Kolberg zaczął notować tzw. «ak-
cesoria» towarzyszące wykonaniu pieśni, a zatem opisy obrzędów, 
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zwyczajów, a także elementy folkloru słownego. Jego zapisy zwy-
kle nie są datowane, a adnotacja: «od Radomia (Prędocinek) 1843», 
sporządzona nad melodią w jednym z rękopisów i konsekwentnie 
powtórzona w druku 15 jest wręcz unikatowa. Jedynie analiza kolej-
nych miejsc zapisu (zazwyczaj nanoszonych przez Kolberga) i ich 
konfrontacja z notatkami biograficznymi oraz korespondencją au-
tora pozwala określić czas sporządzenia części rękopisów. Notatki 
Kolberga dotyczące sytuacji wykonawczej zachowały się na różnego 
typu rękopisach (zapisach ze słuchu, nazywanych także terenowy-
mi oraz czystopisach), które pochodzić mogą najprawdopodobniej 
z lat czterdziestych i pięćdziesiątych. W tym właśnie okresie Kol-
berg odbył już liczne podróże badawcze w Płockie, Kutnowskie, 
Radomskie, Sandomierskie, Kieleckie, Lubelskie, Krakowskie i nie 
były to kilkudniowe wyprawy, jak do Czerska, lecz wielotygodniowe 
badania terenowe. W czasie tych badań musiał prawdopodobnie po-
zyskać większość materiałów etnograficznych i folklorystycznych, 
szczególnie z terenów zaboru rosyjskiego, po którym możliwość 
podróżowania utracił bezpowrotnie w roku 1870, opuszczając na 
zawsze Warszawę i przenosząc się w okolice Krakowa. Jednak, za-
równo w świetle zachowanych rękopisów, jak i publikowanych arty-
kułów, Kolberg nadal jawi się przede wszystkim jako miłośnik i ba-
dacz pieśni. Wynika to z faktu, że był przede wszystkim muzykiem 
i to właśnie melodia miała być głównie przedmiotem jego badań w 
celu «oznaczenia i wykazania charakteru muzyki słowiańskiej» [36, 
s. 163], której pewną jedność dostrzegał.

W roku 1857, kiedy większość romantycznych zbieraczy ochło-
nęła już z fascynacji ludowością, w czym udział miały zapewne też 
wypadki galicyjskie 1846 roku i Wiosna Ludów, Kolberg wydał ko-
lejne Pieśni ludu polskiego 16 o popularnym tytule, ale nieprzecięt-
nej na owe czasy zawartości. Publikacja składała się z dwóch części 
zatytułowanych: «Pieśni i dumy» 17 oraz «Tańce». Część pierwsza 
zawiera 41 wątków ballad i ich warianty tekstowe oraz muzyczne 
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z różnych regionów Polski, co daje w sumie 444 pieśni, przy czym 
na uwagę zasługuje fakt, że aż trzydzieści trzy wątki odpowiadają 
współczesnemu kryterium ballady [6] i stanowią materiał badawczy 
dla dzisiejszych folklorystów. W części drugiej znalazło się 466 me-
lodii tanecznych, pochodzących z okolic Warszawy. «Muzyka – pi-
sał autor – jest głównym przedmiotem niniejszego zbioru» 18, a dalej 
zwracał uwagę na wierność sporządzonego zapisu: «Oddaję nutę w 
nieskażonej prostocie (tj. i ile skażenie nie pochodzi z winy śpiewa-
jących), tak jak wybiegła z ust ludu, bez żadnego przystroju harmo-
nijnego, bo mam przekonanie, że najdzielniejszą jest w samorodnej, 
niczem nie zmąconej czystości, jak ją natura natchnęła» 19.

Nowatorstwo Kolberga w Pieśniach ludu polskiego polega zatem 
na realizowaniu idei wiernego dokumentowania kultury muzycznej 
bez jakichkolwiek własnych opracowań oraz na zwróceniu uwagi 
na zjawisko wariantowości folkloru, do tej pory traktowane margi-
nalnie. Był to także największy ówczesny zbiór pieśni, nazywanych 
wówczas dumami. Pozostawanie natomiast w kręgu ulubionych 
przez romantyków gatunków, ballad i będących przejawem żywioło-
wości ludu tańców, było «ze strony Kolberga pełnym szacunku ukło-
nem wobec dotychczasowej tradycji folklorystycznej» [39, s. 164], 
choć samo ujęcie materiału nie było wcale zgodne z «romantyczną 
poprawnością». «Między piosneczkami, które lud w tańcu i przy 
ochocie nuci – pisał Kolberg – wiele jest takich, który zdrowy roz-
sądek i przyzwoitość powtórzyć mi zabraniają <...>. Że jednak uwa-
żam sobie za obowiązek przedstawić wiernie tu lud jakim jest, nie 
zaś jakim być powinien, więc je zachowałem» 20.

Pieśni ludu polskiego miały zapoczątkować serię tego typu publi-
kacji, zawierających warianty określonych pieśni z całej Polski. Przy-
chylne przeważnie recenzje, a przede wszystkim bogactwo posiada-
nych materiałów, pozwalały Kolbergowi planować wydanie kolejnych 
zeszytów. Pisał o tym w czerwcu 1857 roku w liście do Józefa Igna-
cego Kraszewskiego, przesyłając mu jednocześnie egzemplarz swojej 
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książki: «Jest to cząstka tego, co posiadam w tece, bo brak tu jeszcze 
pieśni obrzędowych, weselnych, wojackich, żartobliwych, miłosnych 
itp., a które, zespolone w jedno, stanowiłyby dopiero całość wykazu-
jącą dosadnie ducha muzyki ludowej. Całość taka zapełniłaby z jakie 
5 lub 6 tomów, a każdy objętości książki, którą Pan masz przed sobą, 
gdyby tylko do wydania onych dostateczne były środki» 21. Uzyskanie 
tych środków nie było jednak łatwe. Pieśni Kolberg wydał nakładem 
własnym w tysiącu egzemplarzy. Nakład rozchodził się bardzo powoli 
i jeszcze w roku 1859 autor dysponował blisko połową wydrukowa-
nych zeszytów. Nadal jednak myślał o publikacji kolejnego zbioru. 
W tym celu skontaktował się z Aleksandrem Grozą, współzałożycie-
lem Stowarzyszenia Księgarsko-Wydawniczego w Żytomierzu, spół-
ki, której celem było rozpowszechnianie oświaty poprzez wydawanie 
w przystępnych cenach polskich książek. Z listu do Grozy, pisanego 
w czerwcu 1859 roku wynika, że Kolberg miał najprawdopodobniej 
przygotowaną drugą część zbioru, wspomina bowiem o podobnej jak 
pierwsza objętości i takiej samej ilości rycin 22. Ostatecznie jednak 
projekt wydania Pieśni w Żytomierzu nie doszedł do skutku, a kolejne 
trzy lata przyniosły zmianę koncepcji wydawniczej.

W lecie 1862 roku w Bibliotece Warszawskiej ukazała się zapo-
wiedź: «Oskar Kolberg, zasłużony zbieracz pieśni ludowych i me-
lodii, przygotował wysokiej wartości pracę nową do druku pn. Lud 
w jego zwyczajach, obrzędach, zabawach, pieśniach, muzyce i tań-
cach. Seria I. Okolice Sandomierza. W dziele tym daje nam szanow-
ny badacz opisy wesel, obrzędów ludu, z głównie zwróconą uwagą 
na melodie; w przypisach pomieści, o ile się nadarzy opis guseł, gier 
itp., równie jak objaśni każdy obrzęd przywiedziony. Ażeby nie po-
wtarzać, opisze tylko te okolice, o których nie było jeszcze dotąd 
wzmianki. Obejmuje w zakres swej pracy Królestwo Polskie, Gali-
cję, Wielkopolskę, Ruś i Litwę» [1, s. 187].

Rezygnował zatem Kolberg z wydawania monograficznych zbio-
rów pieśni prezentujących wybrany gatunek poprzez warianty z ca-
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łej Polski na rzecz zbiorów pieśni w całym bogactwie gatunków z 
ich najbliższym kontekstem kulturowym, a pochodzących z jednego 
regionu. 

W chwili zapowiedzi w Bibliotece Warszawskiej Kolberg miał 
już najprawdopodobniej, przygotowany zgodnie z nową koncepcją, 
pierwszy tom – Sandomierskie. W skrupulatnie prowadzonych przez 
Kolberga zapiskach dotyczących własnych dochodów i wydatków 23 
zachowała się notatka z 23 stycznia 1863 roku o dokonanej opłacie 
w wysokości 12 i pół rubla za drzeworyt Sobótka z Bilczy, zamiesz-
czony w Sandomierskiem. Z kolei w listopadzie tego samego roku, w 
swoim liście do Kolberga, litograf Maksymilian Fajans wspomina o 
zapłacie za wykonane wcześniej w jego zakładzie ryciny według ry-
sunków Wojciecha Gersona. Chodziło o dwie barwne ryciny przed-
stawiające postacie w strojach «Spod Szydłowca i Iłży» oraz «Spod 
Dzikowa».

Na wydanie nowej publikacji przyszło jednak Kolbergowi pocze-
kać. Dopiero w marcu 1865 roku w liście do Aleksandra Osipowicza, 
poety i regionalisty z Suwałk, Kolberg napisał: «Obecnie wydaję na 
widok publiczny opis etnograficzny powiatu sandomierskiego, który 
już od dwóch lat jest pod prasą drukarską, lecz dla nieprzyjaznych 
okoliczności dotąd wykończonym być nie mógł, a nastąpi to dopiero 
za kilka miesięcy. Stanowić on będzie pierwszą serię opisów etnogra-
ficznych, po czym dopiero wezmę się do wydawania innej prowin-
cji 24. Długi cykl wydawniczy Sandomierskiego spowodowany był, 
podobnie jak w przypadku większości publikacji Kolberga, trudnoś-
ciami finansowymi, a dodatkowo przypadł on na trudny okres – druk 
rozpoczął się na przełomie lat 1862/1863, a w styczniu 1863 roku 
wybuchło powstanie. Wydaje się jednak, że przyczyna bardziej pro-
zaicznej natury, jakim było bezustanne poszukiwanie środków na 
wydanie tomu, miała tu decydujące znaczenie. Ostatecznie Sando-
mierskie złożone zostało w drukarni Jana Jaworskiego, a nakład sfi-
nansował autor sam. Książka ukazała się w lecie 1865 roku, a we 
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wrześniu tegoż roku można było nabyć ją w księgarniach. Na stronie 
tytułowej widniał, zmieniony nieco w stosunku do zapowiadanego w 
1862 roku tytuł: Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, 
przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Zaledwie 
kilka miesięcy wcześniej na łamach «Biblioteki Warszawskiej» Kol-
berg opublikował list otwarty, będący jednocześnie jego programem 
badawczym, opracowanym na przełomie lat 1864 i 1865 25. Przed-
miotem badań miała odtąd stać się cała kultura ludowa, stąd włącze-
nie do tytułu nowych elementów, jak szeroko rozumiany «sposób ży-
cia» oraz «mowa», «podania» itd. Jednak Sandomierskie w pewnym 
tylko stopniu przystaje do zamieszczonych tam postulatów autora 
o przedmiocie jego badań. Sposób zredagowania tomu i charakter 
prezentowanych materiałów wskazują, że został on przygotowany 
pośpiesznie, jako zbiór pieśni z jednego regionu, a na późniejszym 
etapie, już w trakcie druku, uzupełniony o wiadomości topograficzno- 
etnograficzne oraz dość obszerne przypisy, zawierające opisy geogra-
ficzne, teksty folklorystyczne i materiały słownikowe.Jeszcze w mo-
mencie przygotowania do druku pozycja Sandomierskiego nie była 
jasna. Z jednej strony we wstępie autor, nawiązując do Pieśni ludu 
polskiego z 1857 roku, o publikacji obecnej pisał «dzieło niniejsze 
ma dalszym jej być ciągiem» 26, z drugiej zaś strony na karcie tytu-
łowej umieścił notę: «Seria I» 27, jednoznacznie wskazując na nowy 
etap swoich prac. Ostatecznie, kilka lat później, wydał kolejną dwu-
tomową monografię: Kujawy jako serię III i IV Ludu i tym samym 
uznał Sandomierskie za serię II, a Pieśni ludu polskiego za serię I. Dla 
tych ostatnich dodrukowane zostały dodatkowe karty tytułowe, które 
jeszcze wiele lat później Kolberg rozsyłał nabywcom swoich dzieł. 
Układ Sandomierskiego, przygotowywanego do druku najprawdopo-
dobniej na początku lat sześćdziesiątych, jest przede wszystkim wy-
razem ewolucji poglądów Kolberga i prezentuje raczej przejściową, 
nie do końca jeszcze wypracowaną koncepcję autora. Publikacja rze-
czywiście zawiera przede wszystkim pieśni (zapewne przygotowane 
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do druku najwcześniej) podzielone tematycznie, prawie wszystkie z 
melodiami; teksty opisowe zawarte w krótkich «Wiadomościach to-
pograficzno-etnograficznych» oraz w obszerniejszych «Przypisach» 
sprawiają wrażenie «doklejonych», ale fragmenty dotyczące wesel i 
sobótek sposobem opracowania nie odbiegają zbytnio od analogicz-
nych rozdziałów w wielu późniejszych monografiach. Cenny materiał 
słownikowy oraz kilka bajek, pochodzących z bezpośrednich badań 
terenowych autora, znalazło się w rozdziale «Język». Kolberg świa-
domy był niedoskonałości swojej publikacji, pisał bowiem po kilku 
latach we wstępie do Kujaw o Sandomierskiem, że skreślone zostało 
«z materiałów na jakie mnie stać było» [7; 8]. Musiał też wyrazić kry-
tykę swej pracy w liście do literata Władysława Ciesielskiego, gdyż 
ten w odpowiedzi donosił: «Zbiory swoje z Sandomierskiego Pan nie-
słusznie poniżasz; kiedyś Pan je dawał do druku, czy w Jego przeko-
naniu były także-li niedokładnością? Twierdzę przeciwnie. A od tego 
czasu nie stały się gorszymi» 28.

Wydanie Sandomierskiego zamyka zasadniczy etap kształtowania 
się koncepcji wydawniczej autora. Opublikowane w latach 1867–
1869 dwutomowe Kujawy były już realizacją ostatecznego programu 
badawczo-edytorskiego Kolberga. Program ten przedstawiony został 
w lutym 1865 roku w formie listu otwartego na łamach warszaw-
skiego czasopisma «Biblioteka Warszawska». Redakcja «Biblioteki» 
pełniła wówczas funkcję salonu naukowo-literackiego Warszawie, 
która przez rosyjskiego zaborcę pozbawiona była wszystkich insty-
tucji naukowych. Ogłoszenie programu badawczego właśnie tutaj 
stwarzało możliwość dotarcia do szerokiej rzeszy literatów, naukow-
ców, ale także do ziemiaństwa i pasjonatów z różnych okolic kraju. 
List otwarty Kolberga jest jedynym tak obszernym przesłaniem me-
todologicznym pozostawionym przez autora Ludu:

«Zajmując się od lat wielu zbieraniem pieśni, podań i zwyczajów, 
robiłem w tym celu nie bezowocne po kraju podróże, gdyż podróże te 
nagromadziły już do mojej teki mnóstwo nader ważnych szczegółów 
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etnograficznych. Nieprzebrana wszakże ilość ciekawych tego rodza-
ju zabytków, rozproszonych wszędzie po rozległych kraju błoniach, 
wskazując pojedynczej osobie niepodobieństwo bytności w każdym 
jego zakątku, a tym mniej zebrania wszystkiego, co zebrać można, 
wymaga udziału w tej czynności i innych osób, a w szczególności po-
mocy łaskawych współobywateli, która z łatwością udzielaną by mi 
być mogła, drogą listownego porozumienia się. Pragnienie uzupeł-
nienia podjętych już w tym przedmiocie wiadomości nabytkami pozy-
skać się jeszcze mogącemi, ażeby je wszystkie później uporządkowa-
ne w stosownym zamieścić dziele i przedłożyć do użytku i dla nauki 
powszechnej <...>. Z masy pozbieranych w ten sposób, a nawet i bez 
ładu zapisek, łatwo da się potem ułożyć całość i wypracować obraz 
ludu ogólny, oczywiście tym prawdziwszy, doskonalszy i bardziej wy-
kończony, im więcej i dokładniejszych dorzucono doń szczegółów. 
Źródło, z którego wiadomość jakakolwiek nadesłaną mi została, to 
jest: nazwisko miejsca jej rodzinnego oraz nazwisko sprawę zdającej 
osoby, o ile takowa sprzeciwić się temu nie zechce <...>.

Do przedmiotów, na jakie wszechstronną zwrócić baczność upra-
sza się, należą:

1. Wieś i chata. Opis szczegółowy i nazwa w mowie ludowej (jeśli 
istnieje) części jej zewnętrznych i wewnętrznych, mianowicie ścian, 
węgłów, dachu, drzwi, strzechy, sieni i przedsionka, izby, komory i 
znajdujących się tu części, sprzętów i naczyń, a zarazem podwórza, 
studni, płotu, ogrodu, różnych budynków gospodarskich, jak: stodo-
ły, obory, chlewa itd. Z wykazaniem, z jakiego drzewa każda rzecz 
się obrabia. Oczywiście, typ tu stanowić ma najdawniejszy i naj-
powszechniejszy niegdyś sposób stawiania, o ile się zachował. Do 
opisu przydałby się i rysunek, plan lub widok. Jakie są zwyczaje przy 
budowaniu lub zwaleniu chałupy; jakie zabobony? (może podania 
lub zaklęcia w narzeczu ludowym). Jakie sa ulice wioskowe i jakie 
chat rozpołożenie względem siebie i ulicy. Jakie kościoły, smentarze 
i ogrodzenia?
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2. Praca i zajęcia domowe i gospodarskie wieśniaków. Jaki pod 
tym względem tryb życia? Przysłowia. Wady i nałogi (powiastki o 
tym). Cera ciała i barwa włosów. Charakter ludu; jego skłonności i 
temperament. Sposób myślenia i ruchy.

3. Żywność. Co zwykle jadają i pijają? O jakiej porze, wiele i przy 
jakich ceremoniach lub zabobonach?

4. Ubiór mężczyzn, kobiet i dzieci, odświętny i codzienny. Mate-
ria. Krój i koszt krawiecczyzny i materiału. Ozdoby i barwa. Czy był 
dawniej inny ubiór i jakim ulegał odmianom?

5. Mowa, czyli narzecze prowincjonalne. Jej właściwości i od-
miany gramatyczne (niezwykłe). Sposób wymawiania i wysłowienia 
się miejscowy. Wyrazy oryginalne (prowincjonalizmy) tam używane 
lub obce przyswojone. Próbka takowej mowy. Słowniczek miejsco-
wych wyrazów.

6. Przysłowia, zdania, bajki, powiastki, klechdy, legendy, podania 
itp., o ile możności (lubo niekoniecznie) w mowie potocznej, miejsco-
wej, oddane.

7. Zabobony, gusła (zaklęcia), przesądy (lekarskie, myśliwskie, 
pasterskie, o zwierzętach i ptakach, karczemne, domowe, gospodar-
skie itp.), dykteryjki o czarach, diabłach, czarownicach, wiedźmach, 
upiorach, strzygach, zmorach, wilkołakach, duchach i duszach po-
kutujących. Przesądy odnoszące się do pór roku, klimatu, zasiewu, 
zbioru, przy dożynkach, weselu, chrzcinach i pogrzebach.

8. Pieśni, o ile możności z nutą, a choćby i bez niej, oddane mową 
miejscową. Pieśni nabożne i dziadowskie.

9. Tańce. Opis tychże i nuta, jeśli można.
10. Obrzędy, mianowicie:
a) Wesela, szczegółowo ze wszystkimi opisane ceremoniami, 

igraszkami i żartami. Jakie przy tym stroje, przystrojenia i ozdoby 
(młodej pary, gości, wozów, koni, naczyń itd.), pieśni, muzyka, tańce, 
przygotowania młodych, druhen i rodziców, oświadczyny, zaprosiny, 
zaręczyny, mowy, rozplatania warkocza, ślub, zabawa w karczmie, 
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oczepiny, uczty, podarunki, pożegnanie; jak długo, kiedy i u kogo co 
się odbywa? Posag, czyli wiano. Koszta wesela.

b) Chrzciny. Zaprosiny. Przybycie kumów i ich wzięcie się i położ-
nicy. Uczty. Śpiewy. Sposób postępowania z dzieckiem. Jego wychów.

c) Pogrzeby. Ubranie ciała lub mycie. Zwyczaje (zabobony) zaraz 
po śmierci nieboszczyka tak w chacie, jak i przed nią, i przy wypro-
wadzaniu z niej ciała przyjęte oraz nad grobem. W jakiej asystencji, 
liczbie i w jaki sposób ciało prowadzą? Śpiewy i mowy. Stypy. Kosz-
ta. Z jakiego drzewa trumna?

d) Sobótki, zapalane w wigilią św. Jana lub na Zielone Świątki. 
Pieśni sobótkowe. Zwyczaje.

e) Obchód różnych świąt uroczystych i niedziel w ciągu roku. Ko-
lędy, szopki, zabawy mięsopustne, przebierania się itp. Wielkanoc. 
Gaik, kogutek, konik itp., z pieśniami. Zabawy i przesądy w dni ob-
chodu pamiątki różnych Św. Pańskich.

f) Dożynki. Zwyczaje w czasie żniw w polu. Sposób żęcia i czas 
jego. Zwyczaje w czasie ich rozpoczęcia i zakończenia. Jakiego 
kształtu wiją wieniec i z czego? Kto go przynosi do dworu i przy 
jakich ceremoniach? Jakie przy tym koncepta zabawy? Toż przy sie-
wie zboża.

11. Zwyczaje i piosnki przy różnych zatrudnieniach, jak: przy lnie 
i przędzeniu, kośbie, sianożęci, pasterstwie, robotach gospodarskich 
i rzemieślniczych (młócce, órce, bronowaniu, ciesielce, ścinaniu 
drzewa, zwózce chrustu, gnoju itp.). Wieczorne pogadanki (w zimie i 
w lecie), hulanki w karczmie i domu, zalecanki, zwyczaje na jarmar-
kach, przy targu i różnych umowach, przy stosunkach z bydlętami 
(wołami, końmi, owcami, drobiem itd.).

Do wszystkich tego rodzaju tego rodzaju wiadomości, nader po-
żądanymi byłyby i rysunki (gdzie się nadają) i o ile takowe pozyskać 
się dadzą.

Te i tym podobne szczegóły, skrzętnie zebrane, wierny dać by 
mogły obraz ludu naszego, wedle każdej miejscowości rozmaicie się 
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przedstawiający. Sądzę, że gdy dorzucenie cegiełki do dzieła tyle uży-
tecznego i narodowego bardzo jest rzeczą chlubną, a praca ta mozo-
łu wielkiego nie wymaga, więc szanowni obywatele zechcą zwrócić 
uwagę na powyższą prośbę i zasilać mnie zebranymi przez siebie 
materiałami, na jakich przy dobrej woli i chęci w poszukiwaniach, 
z pewnością w okolicy ich zbywać nie będzie» 29 [24, s. 102–105].

Przedstawiony przez przyszłego autora Ludu program nasuwa 
oczywiste skojarzenia z koncepcjami jego poprzedników, w szcze-
gólności z programem Kołłątaja z 1802 roku. Kołłątajowski postulat 
badań ludoznawczych musiał stanowić inspirację dla programu Kol-
berga ogłoszonego na łamach Biblioteki Warszawskiej. Zakres «przed-
miotów» wymienionych przez Kolberga pokrywa się zasadniczo z 
«aspektami» przedstawionymi przez Kołłątaja, zostały one jedynie 
uszczegółowione przez tego pierwszego. W liście otwartym Kolberg 
wspomina, że jego celem jest uzyskanie «obrazu ludu naszego», nie 
precyzuje jednak ściśle terenu badań. Z innych przekazów wiadomo, 
że docelowo zamierzał objąć badaniami tereny pokrywające się za-
sadniczo z granicami przedrozbiorowej Rzeczpospolitej 30, a dopiero 
później doprecyzował, że sposobem zrealizowania tego celu jest po-
zyskiwanie materiałów z jak najmniejszych obszarów np. powiatów. 
W roku 1866 Kolberg pisał: «Każden z tych ludów i ich odmian, mimo 
pewnej całego pokolenia wspólności, ma właściwe sobie cechy du-
chowe i moralne, zawarte w miejscowych zwyczajach, gwarze, poda-
niach, przysłowiach, pieśniach, obrzędach, tańcach i muzyce... <...>. 
Dokładniejsze o nich wiadomości, zebrane w jedno ognisko <...>, da-
dzą dopiero możność powiązania ich z sobą w jedną całość, wykazania 
wzajemnego na siebie wpływu, a tym samym skreślenia, w ten sposób 
dokładniej kraju etnografii. Poprzedzić ją zatem winny monografie, 
czyli opisy szczegółowe pojedynczych miejscowości» [19; 20]. Takie 
stanowisko jest również analogiczne z rozumowaniem Kołłątaja, któ-
rego memoriał stał się najprawdopodobniej inspiracją dla programu 
Kolberga, a analiza obu tekstów wskazuje na istotne podobieństwa.
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W momencie ukazania się listu otwartego Kolberg dysponował 
pokaźnym archiwum zawierającym co najmniej kilka tysięcy zapi-
sów pieśni (tekstów z melodiami), innych tekstów folkloru (podań, 
legend, bajek, przysłów), materiałów słownikowych, ikonograficz-
nych i innych zdobytych przede wszystkim w terenie. Zanim bowiem 
doszło do sformułowania przez Kolberga kolejnego w XIX wieku 
projektu badań ludoznawczych minęło blisko trzydzieści lat zbiera-
nia przede wszystkim pieśni i fascynacji muzyką ludową polską i 
słowiańską.

Do roku 1865 odbył już bowiem kilkadziesiąt podróży. Jednak 
pamiętać należy, że jeszcze Sandomierskie przygotowane zostało po-
czątkowo jako zbiór pieśni, a nie monografia regionalna, i to właśnie 
pieśni były przede wszystkim przedmiotem zainteresowań Kolberga. 
Dokumentował też, zgodnie zresztą z wcześniejszymi deklaracjami, 
także inne dziedziny, ale zebrane materiały nie były prawdopodobnie 
dostatecznie obszerne dla wypełnienia stron tak ambitnego dzieła, 
nawet przy uzupełnieniu ich wypisami z publikacji, które Kolberg 
gromadził praktycznie od początku prowadzenia badań. Miał też 
świadomość, że samodzielnie nie zdoła sprostać zadaniu. Wcześ-
niej korzystał już z materiałów zanotowanych przez inne osoby, ale 
współpraca taka była raczej przypadkowa. W grudniu 1864 roku 
Kolberg pisał do Kajetana Śmiechowskiego, informatora z powia-
tu sierpeckiego 31, prosząc o nadesłanie informacji, wymienił dzie-
więć interesujących go aspektów «życia włościan», pokrywających 
się zasadniczo (pominął punkt dotyczący tańców) ze wskazanymi w 
Bibliotece Warszawskiej. Miał już zatem przygotowany rodzaj kwe-
stionariusza dla ewentualnych współpracowników, a opublikowanie 
go w szeroko dostępnym czasopiśmie dawało szansę poszerzenia 
grona amatorów-zbieraczy, stąd forma listu otwartego.

Sformułowanie przez Kolberga programu badawczego, a w kon-
sekwencji zmiana profilu edytorskiego i skierowanie się ku etnogra-
fii, były wynikiem wielu czynników. Wszystko zaczęło się od idei 
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leżących u podstaw romantyzmu, epoki, która jak żadna dotąd, wy-
kształciła zainteresowanie ludem i sprawiła, że kultura ludowa za-
częła być traktowana jako integralna część kultury poszczególnych 
narodów. Idee romantyczne wywarły niewątpliwie piętno na działa-
niach Kolberga, który genezę swoich zainteresowań folklorem, prze-
de wszystkim zaś melodią ludową, tak wspominał: «Dopiero ogólny 
prąd literatury skierowany ku rzeczom ludowym około r. 1834 i póź-
niej, zbiory Wacława z Oleska i Wójcickiego i osobista tego ostatnie-
go zachęta do poszukiwania melodii (których w jego dziele jest bar-
dzo mało), jak i zachęta Dobrzyńskiego, wreszcie słyszane odgłosy 
piszczałek, skrzypeczek i katarynek poza miastem (w Czerniakowie, 
Wilanowie, itd.) skłoniły mnie do poszukiwań w tym kierunku» 32.

Wczesny okres gromadzenia i wydawania zbiorów pieśni był 
ważnym etapem ewoluowania poglądów przyszłego autora Ludu i 
widzenia kultury ludu jako pewnej całości, której obrzęd, zwyczaj, 
bajka czy taniec i melodia jest jedynie niezbywalnym elementem. 
Ta ostatnia, dzięki gruntownemu wykształceniu muzycznemu, była 
jego szczególną pasją. Być może romantyczna fascynacja była w 
przypadku Kolberga na tyle trzeźwa, że pozwoliła mu kontynuować 
prace w chwili, gdy fala zainteresowania wsią gwałtownie opadła po 
wypadkach lat 1846 i 1848. Jednak doświadczył on konsekwencji 
zmieniającej się sytuacji społecznej, miał już wyraźne trudności ze 
zbyciem Pieśni ludu polskiego z 1857 roku, mimo wielu oczywi-
stych walorów tego zbioru, docenionych dopiero przez późniejszych 
badaczy. Początkowa więc wizja wydania kolejnego takiego tomu 
była praktycznie nierealna. Dopiero zmiana profilu wydawniczego 
i przystosowanie do nowych potrzeb mogły spowodować większe 
zainteresowanie kolejnymi tomami, a co za tym idzie większy ich 
zbyt. Posługując się współczesną terminologią można zatem mówić 
także o czynniku «marketingowym», który w pewien sposób wpły-
nął na zmianę koncepcji Kolberga. Na rynku księgarskim pojawiły 
się już publikacje znane dobrze Kolbergowi, traktujące zacznie sze-
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rzej «wiedzę o ludzie», niż tak do niedawna popularne zbiory pieśni. 
Między innymi w 1857 roku Antoni Marcinkowski wydał swój Lud 
ukraiński, a w 1867 ukazały się Pieśni, podania, baśnie, zwyczaje 
i przesądy ludu z Mazowsza Czerskiego Kornela Kozłowskiego. 
Być może tego typu prace również wpłynęły na decyzję Kolberga 
o zmianie kierunku swoich działań. Prawdopodobnie zresztą publi-
kacja Kozłowskiego była wynikiem pewnych wspólnych refleksji, 
wynikłych podczas prowadzenia razem z Kolbergiem badań.

Ponadto na grunt polski docierały informacje o nowych pracach 
zachodnich, niektóre z nich tłumaczone były na język polski i wy-
dawane w kraju. We Francji i w Anglii na przełomie lat trzydzie-
stych i czterdziestych powstały towarzystwa, które w nazwie miały 
nowe wówczas słowo «etnologiczny» 33. W Polsce swoje pierwsze 
wykłady uniwersyteckie z etnografii przeprowadził już w latach 
1850–1852 Wincenty Pol na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tworzyły 
się początki «nauki o kulturze», która miała być kontynuacją charak-
terystycznej dla pierwszej połowy XIX wieku «wiedzy o kulturze 
ludowej» 34.

W kwietniu 1865 roku, a więc wkrótce po opublikowaniu swoje-
go listu otwartego Kolberg wypowiedział się na temat nowej nauki 
«etnografii» i swojej w niej roli: «Etnografia jest nauką nową, nie 
wytrawną jeszcze, nie wyrobioną, lubo celu swego świadomą; po-
trzeba do niej rozwinięcia materiałów jak do historii, więc i moja 
praca niczym jeszcze prawie innym nie będzie, jak skrzętnym ich 
nagromadzeniem. Przede wszystkim postanowiłem sobie takowe na-
bytki uporządkować i usystematyzować, nim się do ich opracowania 
i dalszych wniosków przejść będzie mogło» 35.

Początki zainteresowań ludoznawczych Kolberga wiążą się za-
tem, podobnie jak u innych badaczy, z romantyczną fascynacją pieś-
nią ludu, a w tym konkretnym przypadku przede wszystkim jego 
muzyką. Zmiana ogólnej sytuacji społecznej w połowie XIX wieku, 
sposobu patrzenia na «lud», a co za tym idzie stopniowo zmieniają-
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cego się charakteru nauki o ludzie i tworzenie się jej podwalin jako 
samodzielnej dyscypliny, zmieniło także podejście samego Kolber-
ga. Jego celem stało się owo «skrzętne» gromadzenie i porządkowa-
nie materiałów dotyczących «całej», w jego przekonaniu kultury na 
obszarze przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, a także poza jej grani-
cami. I choć jeszcze we wstępie do Sandomierskiego, jako poprzed-
ników swego dzieła wymienia Kolberg poza Gołębiowskim, przede 
wszystkim właśnie zbieraczy pieśni, «Wacława z Oleska, Paulego, 
Wójcickiego, Konopkę, Zejsznera, Gregorowicza, Lipińskiego, Gi-
zewiusza, Zienkiewicza, Łozińskiego» 36, to wkraczał już wówczas 
na drogę pozytywistycznej nauki o kulturze.
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Oskara Kolberga // Kolberg O. Pieśni i melodie ludowe w opracowaniu 
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35. Skrukwa A. «Pieśni ludu polskiego» Oskara Kolberga // Kolberg O. 
Pieśni ludu polskiego. Suplement do tomu 1 // Dzieła wszystkie. – Poznań, 
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1841. – T. 1.
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1863 / pod red. H. Kapełuś i J. Zakrzewskiego. – Wrocław, 1970.
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Ewa ANTYBORZEC

PRZYPISY
1 Informacja o jedynej siostrze Oskara, Julii, pochodzi z publikacji S. Dę-

bickiej [3]. S. Dębicka (z domu Szalit) była wnuczką malarza Antoniego Kol-
berga i Karoliny Gallache (córki młodszego z braci Kolbergów – Juliusza). 
W zamieszczonej w cz. I Korespondencji Oskara Kolberga [24] tablicy genea-
logicznej rodziny Kolbergów opracowanej na podstawie wymienionej już pracy 
S. Łozy [28] brak Julii Kolberg.

2 Na cmentarzu w Przysusze zachowała się płyta nagrobna z nazwiskami 
Henrietty Mercoeur i Julii Kolberg, pisze o niej S. Dębicka [3] oraz B. Paprocki 
[29, s. 59–60].

3 Daty premier podano za: L. Bielawski [2].
4 Wśród rękopisów Kolberga w Bibliotece PAU-PAN, sygn. 2183, k. 68v., 

znajduje się Szkic autobiografii, w którym odnotował m. in.: «Wiesław – opera 
Pruszakowej – zacząłem ja pisać i naszkicowałem już kilka ustępów, ale wy-
padki roku 1863 znów przeszkodziły». Prace Kolberga nad tym i innymi dzie-
łami scenicznymi omawia D. Idaszak [5].

5 List O. Kolberga do Marcelego Antoniego Szulca z 15 grudnia 1874 roku 
[24, cz. 1, s. 507].

6 O. Kolberg [9, s. XI]. Kolberg wymienia towarzyszy wędrówek: autora 
zbioru pieśni Józefa Konopkę, malarzy: Karola Marconiego i Walentego Za-
krzewskiego, kompozytorów: Emila Jenikego i Ignacego Komorowskiego, poe-
tów Teofila Lenartowicza i Ludwika Norwida – brata Cypriana. 

7 Materiały zgromadzone przez R. Fiedlera ukazały się jako Kilka pieśni 
ludu polskiego w Dolnym Śląsku, Przyjaciel Ludu, 1846, nr 8, 11, 13, 16.

8 List O. Kolberga do K. Claudiusa z 28 lutego 1876 [24, cz. 1, s. 576].
9  Fragmenty manuskryptu G. Gizewiusza [4] wykorzystał Kolberg [13], na-

tomiast pokaźną jego część włączył do monografii Mazury Pruskie, opublikowa-
nej w 1966 roku jako tom 40 Dzieł wszystkich, zob. D. Pawlakowa, Gustaw Gi-
zewiusz i jego dzieło «Pieśni ludu znad Górnej Drwęcy», [w:] G. Gizewiusz [4].

10 Rękopis Chodakowskiego Śpiewy słowiańskie pod strzechą wiejską ze-
brane odkryła L. Małasz-Aksamitowa, wydany on został pod tymże tytułem w 
Warszawie w 1973 roku ze wstępem J. Maślanki. 

11 O. Kolberg, Obertasy i mazurki, rękopis Archiwum PTL, teka 16, 
sygn. 1209. Większość tek opatrzona jest oryginalnymi numerami nadanymi 
przez Kolberga. 

12 O. Kolberg, Krakowiaki i polki, rękopis Archiwum PTL, teka 13, 
sygn. 1193. 

13 Rękopis Archiwum PTL, teka 33, sygn. 1305. 
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14 A. Pawlak [32]; tam przedruk wymienionej publikacji Kolberga Pieśni 
ludowe do śpiewu, s. 675–700, pierwodruk: Pieśni ludowe do śpiewu z towarzy-
szeniem fortepianu zebrał i ułożył Oskar Kolberg, Warszawa, [1862]. 

15 Rękopis Archiwum PTL, teka 16, sygn. 1211, k. 14. Ta sama notatka nad 
opublikowaną z tego rękopisu pieśnią: O. Kolberg, Radomskie, cz. II, Kraków, 
1888. Toż, reedycja fotooffsetowa, Dzieła wszystkie, t. 21, Wrocław, Poznań, 
1964, s. 115. 

16 Ten zbiór pieśni włączył Kolberg później do Ludu jako jego «serię» 
pierwszą, stanowi on też tom pierwszy jego Dzieł wszystkich. 

17 Kolberg terminem «ballada» posługuje się sporadycznie i jedynie w od-
niesieniu do utworów obcego pochodzenia, zob. A. Skrukwa [35]. 

18 O. Kolberg, Pieśni ludu polskiego… [16, s. V–VI].
19 Tamże. 
20 Fragment jednej z wersji redakcyjnych wstępu Kolberga do Pieśni ludu 

polskiego, zob. O. Kolberg, Pieśni ludu polskiego. Suplement do tomu 1..., s. 6.
21 List O. Kolberga do J. I. Kraszewskiego z 6 czerwca 1857 roku [24, cz. 1, 

s. 73].
22 List O. Kolberga do A. Grozy z 20 czerwca 1859 roku [24, cz. 1, s. 89–91]. 
23 Zachowane zapiski dotyczą lat 1859–1868, znajdują się w zbiorach Bi-

blioteki PAN-PAU w Krakowie (sygn. 3210). 
24 List O. Kolberga do A. Osipowicza z 30 marca 1865 roku [24, cz. 1, 

s. 115].
25 List O. Kolberga do redakcji Biblioteki Warszawskiej z lutego 1865 roku 

[24, cz. 1, s. 102–105].
26 O. Kolberg, Sandomierskie…, s. 5.
27 Kolberg zamiast określenia «tom» używał terminu «seria», mającego dziś 

nieco inny zakres znaczeniowy.
28 List W. Ciesielskiego do O. Kolberga z 25 maja 1866 roku [24, cz. 1, 

s. 160].
29 Biblioteka Warszawska, 1865, t. 2, s. 306–308; brulion w zbiorach Bi-

blioteki PAU-PAN w Krakowie, sygn. 2185, t. 4, k. 374. List O. Kolberga do 
redakcji Biblioteka Warszawskiej z lutego 1865 roku przedrukowany został w 
Korespondencji, cz. I..., s. 102–105, brzmienie listu podano za tym drukiem. 

30 Kolberg pisał na ten temat w cytowanej już zapowiedzi wydania Sando-
mierskiego z roku 1862. 

31 List O. Kolberga do ks. K. Śmiechowskiego z 26 grudnia 1864 roku [24, 
cz. 1, s. 97–99].
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32 O. Kolberg, Szkic autobiografii, rękopis w zbiorach Biblioteki PAU-PAN, 
sygn. 2183, k. 68.

33 Przykłady publikacji i wzmianki o tych towarzystwach, m.in.: Société eth-
nologique de Paris (1839) i Ethnological Society of London (1843), zob. A. Po-
sern-Zieliński [34, s. 66]. 

34 Badania prowadzone w pierwszej połowie XIX wieku określone zostały 
jako «wiedza o kulturze ludowej» w przeciwieństwie do późniejszych, określo-
nych mianem «nauki o kulturze», zob. A. Posern-Zieliński [34, s. 67].

35 List O. Kolberga do J. Blizińskiego z 13 kwietnia 1865 roku [24, cz. 1, 
s. 116].

36 O. Kolberg, Sandomierskie..., s. 7. Wymieniony Jan Kanty Gregorowicz 
był publicystą, zbierał różnego typu materiały folklorystyczne; Józef Łoziński 
był autorem napisanej przy użyciu polskiego alfabetu, pracy Ruskoje wesile, 
wydanej w Przemyślu w 1835 roku, zawierającej poza opisem wesela teksty 
folkloru: oracje i pieśni; R. Zienkiewicz był autorem pracy O uroczyskach i 
zwyczajach ludu pińskiego oraz o charakterze jego pieśni, Warszawa, 1853. 
Pozostali przywołani przez Kolberga autorzy zostali wymienieni w niniejszym 
i poprzednim rozdziale wraz z tytułami ich prac.
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MIEJSCE LUDOWEJ KULTURY 
MUZYCZNEJ W DZIELE 
OSKARA KOLBERGA

Розташування матеріалу в публікаціях О. Кольберга визначає пісня 
і зміст тексту. Тільки в розділі «Танці» мелодії впорядковані відповідно 
до музичних характеристик, тобто окремо двоголосні і трьохголосні ме-
лодії. У деяких монографіях опубліковано інформацію про інструменти, 
склад фольклорних колективів, що характерні для певного регіону.

Зібраний О. Кольбергом фольклорний та етнографічний матеріал 
дає багату картину народної культури ХІХ ст., проте повністю неви-
користаний сучасною наукою.

Ключові слова: Оскар Кольберг, фольклор, мелодії, музичні інстру-
менти, регіон.

O układzie materiału w publikacjach О. Kolberga decyduje funkcja pieś-
ni i treść tekstu. Jedynie w rozdziale Tańce melodie porządkowane są według 
cech muzycznych, tzn. zgrupowane są melodie dwumiarowe i osobno trój-
miarowe. W niektórych monografiach zamieszczone są informacje i instru-
mentach, o składzie kapel ludowych charakterystycznych na danym terenie.

Zgromadzony przez О. Kolberga materiał folklorystyczny i etnograficz-
ny daje bogaty obraz dziewiętnastowiecznej kultury ludowej, niewykorzy-
stany jeszcze w pełni przez współczesną naukę. 

Słowa kluczowe: Oskar Kolberg, folklor, melodie, instrumenty muzycz-
ne, region.

The place of the material determines the content of texts and songs in 
O. Kolberg publications. Only in Tańce (Dances) tunes are placed accord-
ing to musical characteristics, duple and triple meter melodies. The infor-
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mation about instruments, structure of folk groups specific to a particular 
region is published in some monographs.

Collected folklore and ethnographic material gives a rich picture of the 
XIX century folk culture, but completely unused by modern science.

Keywords: Oskar Kolberg, folklore, tunes, musical instruments, region.

Zagadnienia związane z ludową kulturą muzyczną dokumentowa-
ną przez Oskara Kolberga w Ludzie i innych publikacjach przedsta-
wione tu zostaną w ogólnym zarysie, w formie niejako przewodnika 
po tomach Dzieł wszystkich. Nim jednak określone zostanie miejsce 
muzyki w dziele Kolberga, konieczne jest wyjaśnienie zmian w jego 
postawie badawczej i edytorskiej, począwszy od pierwszych lat zain-
teresowań muzyką ludową, do wypracowania koncepcji monografii 
regionalnej.

Kolberg, z wykształcenia pianista i kompozytor, poświęcił swo-
je życie dokumentowaniu przede wszystkim tej dziedziny kultury, 
która z racji swojej formy przekazu narażona była najbardziej na 
przemijanie, mianowicie folklorowi muzycznemu. W monografiach 
etnograficzno-folklorystycznych dominuje on razem z pieśniami nad 
pozostałymi materiałami.

Na przełomie lat 1869–1870 w liście do Aleksandra Przezdzie-
ckiego tak przedstawił swoje zadanie i działalność: «Z zamiłowa-
nia do wszystkiego, co ma na celu śledzenie bytu teraźniejszego, 
jak i wyświecenie przeszłości słowiańskiego ludu, zbieram już od lat 
trzydziestu, podróżując po bliskich mi i dalszych prowincjach kra-
ju, który zamieszkuję, materiały tyczące się etnografii, lingwistyki, 
poezji, muzyki itd., słowem wszystkiego, co charakter ludu i jego 
życie obecne i przeszłe wystawia w najprawdziwszym świetle, a co 
poprowadzić może badaczy do należytego ocenienia wielkiej zasługi 
i znaczenia Słowian w ogólnym postępie i kulturze ludzkości. Aby 
zbiory moje dały tym dokładniejszy obraz wszystkich cech słowiań-
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skich, poparłem je nutami muzycznymi i wizerunkami ubiorów ludu, 
chat, naczyń, narzędzi itp.» [42, s. 346].

W tym wielkim zadaniu, wręcz posłannictwie, które Kolberg so-
bie wyznaczył jako cel życia, i które realizował do ostatnich swoich 
dni, w dokumentowanej przez niego kulturze ludowej istotne miejsce 
zajmowała muzyka. Uważał ją, łącznie z tekstem pieśni, za jeden z 
głównych czynników, który określa cechy każdej narodowości [51].

Nim jednak tak sprecyzował swoje stanowisko wobec pieśni, a 
więc i muzyki (niejednokrotnie podkreślał nierozerwalność melodii 
i tekstu), przebył swego rodzaju ewolucję w podejściu do melodii i 
metodzie jej dokumentacji.

Zainteresowanie Kolberga muzyką ludową zrodziło się w okresie 
jego młodości pod wpływem panującego wówczas romantycznego 
zafascynowania kulturą ludową. Nie bez znaczenia dla podjęcia po-
szukiwań i zapisywania melodii była osobista zachęta Kazimierza 
Wł. Wójcickiego i Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, a także wsłu-
chiwanie się w melodie grane na skrzypcach, piszczałkach i kataryn-
kach w podwarszawskim wówczas Czerniakowie i Wilanowie. Plon 
z tych podmiejskich wycieczek, jakim był zbiór melodii zapisanych 
w 1839 roku w Wilanowie «pchnął [go] do dalszych poszukiwań na 
tym polu», jak pisał w szkicu autobiografii [53].

Początkowe publikacje z lat 1842–1847, tj. Pieśni ludu polskiego, 
O pieśniach litewskich, Pieśni czeskie i słowackie 1, a także Pieśni lu-
dowe do śpiewu, wydane w 1862 roku 2, zawierały wyłącznie pieśni. 
Były to pieśni ludowe i popularne, reprezentujące różne gatunki melo-
dii, wśród nich melodie wokalne, taneczne oraz stosunkowo niewiele 
melodii obrzędowych i przyśpiewkowych. W publikacjach tych nie 
poddawał ich Kolberg żadnej systematyce, ani muzycznej, ani teks-
towej. Łączyła je ta sama cecha: wydawane były jako muzykalia z 
przeznaczeniem do wykonania na głos z towarzyszeniem fortepianu. 
Melodia głosu była autentyczna, bez przeróbek, czy ubarwień kompo-
zytorskich. Do niej Kolberg opracował akompaniament fortepianowy.
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Taka reguła przedstawiania muzyki ludowej obowiązywała w 
zasadzie również w niewydanych przez Kolberga melodiach, po-
zostawionych w rękopisach, a dziś opublikowanych w drugiej czę-
ści tomu 67 oraz w zbiorach wydrukowanych przez niego w latach 
1847–1849, zatytułowanych Pieśni ludu obrzędowe (Kogutek, gaik, 
okrężne) [48] i Pieśni ludu weselne [49]. Dwa ostatnie zbiory różniły 
się zasadniczo od poprzednich opracowań. Pieśni stanowiły tu inte-
gralną część opisów zwyczajów i obrzędów i tym samym nie miały 
już charakteru muzykaliów, mimo iż towarzyszyła im partia fortepia-
nu. Prawie wszystkie melodie z wymienionych zbiorów, poza pieś-
niami niepolskimi, Kolberg po odrzuceniu akompaniamentu opub-
likował w Pieśniach ludu polskiego z 1857 roku i w odpowiednich 
monografiach regionalnych.

W poszukiwaniu dróg zaprezentowania kultury muzycznej szcze-
gólne miejsce zajmują Pieśni ludu polskiego wydane w 1857 roku. 
W pierwszej części tej publikacji Kolberg zamieścił ballady z róż-
nych stron Polski, zestawiając obok siebie warianty. Wyznacznikiem 
układu był tekst pieśni i w związku z tym w ramach jednego wątku 
tekstowego znalazły się różne wątki muzyczne wraz z ich warianta-
mi. Ten tom był przełomowy także pod innym względem: Kolberg 
zrezygnował z dołączenia akompaniamentu fortepianowego. Prze-
kazywał melodię, jak pisał we wstępie, «bez żadnego przystroju har-
monijnego <…> w samorodnej, niczym niezmąconej czystości, jak 
ją natura natchnęła» [2]. Podobnie planował wydanie i innych pieśni 
związanych ze sobą tematycznie – ślady takich zestawień spotkać 
można w jego spuściźnie rękopiśmiennej.

Pieśni ludu obrzędowe i Pieśni ludu weselne były zapowiedzią 
zmiany w spojrzeniu Kolberga na ludową kulturę muzyczną. Pieśni 
i melodie instrumentalne przestały być jedynym zainteresowaniem 
Kolberga i celem jego zbieractwa. Stopniowo rozszerzał swoje pole 
badawcze o wszystkie dziedziny kultury ludowej, a zgromadzone 
materiały porządkował i publikował w układzie regionalnym. Po 
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wielu latach, w roku 1885, wracając pamięcią do początków swych 
badań etnograficznych i prac dokumentacyjnych, tak przedstawił 
zmianę swoich poglądów na miejsce muzyki w kulturze: «Więc już 
około r. 1840, czy też rokiem wcześniej, poczęliśmy zbierać pieś-
ni i muzykę ludową w okolicach Warszawy. Wkrótce dostrzegliśmy 
ścisłą tych utworów z obrzędami, zwyczajami i całym bytem ludu 
łączność. Wzgląd ten nakazywał nam przy spisywaniu pieśni i ich 
melodii notować także i ich akcesoria (wedle ówczesnych naszych 
pojęć), tj. uwydatnić cała sytuację, która je zrodziła lub do działania 
powoływała. Powoli, w miarę rozrostu zbiorów i różnorodności na-
bywanych materiałów, siłą rzeczy parci, nadaliśmy wydawnictwom 
naszym kierunek i zakrój, jaki nam dyktowało doświadczenie, i 
który im dotychczas przewodniczy» [44, s. II]. Począwszy więc od 
pierwszego tomu regionalnego, zatytułowanego Sandomierskie, mu-
zyka stanowi jeden z czynników charakteryzujących kulturę ludową 
określonego obszaru.

Kolberg, gromadząc materiały do monografii regionalnych, wy-
korzystywał poza wynikami własnych badań także istniejącą litera-
turę przedmiotu, jednak rozdziały zawierające folklor, a zwłaszcza 
melodie, były wypełnione w przeważającej mierze własnymi zapisa-
mi. Wykształcenie muzyczne, osobiste zaangażowanie i znakomity 
słuch predestynowały go do roli najwybitniejszego dokumentatora 
ludowej kultury muzycznej w owym czasie. Zapisy nutowe innych 
zbieraczy, zarówno rękopiśmienne, jak i drukowane, znajdowały u 
niego uznanie wówczas, gdy były jego zdaniem wiarygodne [50]. 
Stanowią one w stosunku do tysięcy zapisów Kolberga niewielki 
procent. 

W Ludzie Kolberga muzyka podporządkowana jest ogólnemu 
układowi treści monografii, w pierwszym rzędzie podziałowi regio-
nalnemu, w ramach którego następują dalsze: na melodie towarzy-
szące zwyczajom i obrzędom, na olbrzymi zespół pieśni, w którym o 
kolejności utworów decyduje tekst, przy czym wydzielone osobno są 
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bywanych materiałów, siłą rzeczy parci, nadaliśmy wydawnictwom Еbywanych materiałów, siłą rzeczy parci, nadaliśmy wydawnictwom 
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pieśni popularne. Jedynie w rozdziale Tańce o układzie decyduje jed-
na z właściwości muzycznych, mianowicie metrum melodii – osobną 
grupę tworzą melodie o rytmie nieparzystym, osobną o parzystym.

Zwyczaje uszeregowane są w tomach Kolberga zgodnie z prze-
biegiem kościelnego roku kalendarzowego. Nie wszystkie mają 
oprawę muzyczną, a wielu opisom w materiałach Kolberga towarzy-
szy tylko tekst pieśni. Z kolei niejednokrotnie brakuje szczegółowe-
go opisu zwyczaju i tylko zestawione są wykonywane wtedy pieśni 
z melodiami lub bez nich.

Obfitością materiału muzycznego w stosunku do innych zwycza-
jów wyróżnia się okres Bożego Narodzenia. Śpiewano wtedy kolędy 
i pastorałki, powszechnie znane także obecnie. Zamieszcza je Kol-
berg, również te mniej znane, prawie we wszystkich monografiach 
regionalnych. Licznie reprezentowane są także kolędy życzeniowe, 
wykonywane w czasie chodzenia kolędników po domach [6; 8–10; 
18; 21; 23–26; 28; 29; 36; 37; 39].

Materiał muzyczny do zapustów i podkoziołka, poprzedzających 
wielki post, znajdujemy tylko w trzech monografiach: Kujawy, Po-
znańskie, Góry i Podgórze. Nadto w Poznańskiem oraz w Krakow-
skiem przytoczone są pieśni wykonywane w następnym dniu, tj. w 
środę popielcową, w czasie tańców w karczmie, przy prowadzeniu 
do karczmy dziewcząt i chłopców przytroczonych do kloca i przy 
obnoszeniu po wsi garnka z żurem jako zapowiedzi nadchodzące-
go postu.

Kolędowanie wiosenne rozpoczynało się w niektórych regionach 
jeszcze przed Wielkanocą, w trzecią lub czwartą niedzielę Wielkie-
go Postu, w Kwietną Niedzielę, w Wielki Czwartek [9; 18–20; 32], 
głównie jednak praktykowane było w drugi dzień świąt Wielkanocy 
[4; 6; 8–10; 16; 18–21; 23; 24; 30]. Towarzyszyły mu w wielu regio-
nach podobne pieśni, np.: «Przyszliśmy tu po dyngusie», «Do tego 
domu wstępujemy», «Nasz gaik zielony», «Gaiku zielony». Innego 
rodzaju zwyczaj występował na wschodnich terenach podlegających 
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eksploracji Kolberga. Na Wielkanoc odbywały się przy cerkwiach 
haiłki, czyli zabawy, których omówienia wraz z wieloma pieśnia-
mi, częściowo opatrzonymi zapisami nutowymi [26; 29; 34; 36; 39] 
znajdujemy w niektórych materiałach Kolberga. Na Białorusi ko-
lędowanie odbywało się w drugi dzień Zielonych Świąt, wówczas 
także dziewczęta i młode mężatki wiły wieńce z gałęzi brzóz, a śpie-
wom ich towarzyszyły skrzypce [37].

Melodie pieśni sobótkowych znajdują się w kilku monografiach: 
w Sandomierskiem, Radomskiem, Mazowszu, Sanockiem-Krośnień-
skiem, Wołyniu, Białorusi-Polesiu.

Natomiast we wszystkich monografiach za wyjątkiem Śląska 
znajduje się materiał muzyczny związany ze zwyczajami żniwnymi, 
a w Kujawach, w Poznańskiem i Kaliskiem ponadto melodie towa-
rzyszące wyzwolinom kośnika i parobka [4; 8–10; 20].

We wszystkich monografiach poza melodiami zamieszczonymi 
w opisach zwyczajów wydrukowane są religijne i kościelne pieśni z 
melodiami związane ze świętami Wielkanocy, Zesłania Ducha Św. 
і Bożego Ciała, a także z kultem Matki Boskiej i innych świętych. 
Często przywoływane są tutaj zbiory księży M. M. Mioduszewskie-
go, K. Antoniewicza i Sz. Kellera bądź jako źródło, bądź wskazówka 
o istnieniu wariantu.

W rozdziale zatytułowanym Obrzędy rodzinne zamieszczał Kol-
berg materiały dotyczące urodzin, chrztu, pogrzebu i wesela. Tomy 
Ludu prezentują nam nieznaczna tylko liczbę melodii odnoszących 
się do przyjścia na świat i śmierci człowieka, zapewne z powodu 
ubogiego repertuaru przynależnego do tych obrzędów. Natomiast 
wesele, obrzęd najbardziej znaczący w życiu społecznym wsi, zaj-
muje poczesne miejsce w monografiach Kolberga. Dokumentował 
on na ogół przebieg kilku wesel, niejednokrotnie nawet kilkunastu, z 
różnych stron danego regionu. Nie wszystkie z nich mają zapisy nu-
towe. Niektóre ograniczone są do krótkiej relacji, czasem niepełnej, 
skrótowej, i podania niewielkiej ilości tekstów pieśni.
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Materiał muzyczny obrzędu weselnego można podzielić najo-
gólniej na taki, który związany jest z podstawowymi czynnościami 
uczestników obrzędu, np. wicie wianka, przystrajanie rózgi weselnej, 
pieczenie korowaja, błogosławieństwo, wyjazd do kościoła, rozplata-
nie warkocza, oczepiny, i na taki, który nie ma funkcji ściśle obrzędo-
wej, np. utwory grane w drodze do ślubu, przy obiedzie, przy tańcu z 
panną młodą itp. Niekiedy od strony muzycznej noszą one również 
znamiona melodii obrzędowych. Pieśni wykonywane w czasie wesela, 
ale nie mające w nim określonej funkcji, Kolberg zamieszczał czasami 
poza opisem obrzędu, w rozdziale zatytułowanym Pieśni lub Pieśni i 
dumy z podtytułem Pieśni w związku z weselem. Opatrywał je adnota-
cją określającą moment, w którym śpiewa się daną pieśń, lub ogólną 
uwagą Przy weselu, Pieśń weselna. W materiałach obecnie wydawa-
nych na podstawie rękopisów pieśni z takimi notami zamieszcza się z 
reguły bezpośrednio po szerszej wersji opisu z tej samej okolicy.

Olbrzymi zespół melodii zaszeregowanych do rozdziałów zaty-
tułowanych Pieśni i Pieśni i dumy, a w obecnej edycji Pieśni po-
wszechne, reprezentuje wszystkie gatunki melodii, w tym także 
zawołania pasterskie, kołysanki i melodie taneczne. O usystematy-
zowaniu materiału wokalnego decydują tam nie właściwości mu-
zyczne, lecz treść tekstu. Według niej również ułożone są pieśni 
dworskie i miejskie, pod względem muzycznym stanowiące osobną 
grupę. W monografiach Kolberga znajdują się one w podrozdziale 
ogólnego zespołu Pieśni i dumy lub tworzą niezależny rozdział. Nie 
tylko tekst, ale i cechy muzyczne wyodrębniają je spośród całego 
materiału muzycznego zapisanego przez Kolberga.

Jedynie w rozdziale Tańce Kolberg porządkował melodie we-
dług cech muzycznych, tj. rytmiczno-tanecznych, na grupy melodii 
dwumiarowych i trójmiarowych. Załączał też opisy właściwości 
muzycznych i choreotechnicznych tańców na podstawie własnych 
spostrzeżeń, a także korzystając z prac innych autorów, min. K. Bro-
dzińskiego, K. Czerniawskiego, Ł. Gołębiowskiego, J. Miączyńskie-
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go, J. Kleczyńskiego. W rozdziale tym znajdujemy również uwagi o 
sposobie wykonywania muzyki tanecznej przez skrzypków i kapele.

Podział na melodie dwumiarowe i trójmiarowe stosowany jest tak-
że w tomach wydawanych obecnie na podstawie rękopisów Kolber-
ga. Jeśli w rękopisie były jakiekolwiek informacje dotyczące tańców, 
zamieszcza się je również w tym rozdziale. Jednak zakres materiałów 
przeznaczanych do tego rozdziału, zatytułowanego zresztą «Tańce i 
melodie bez tekstu», jest inny niż w monografiach przygotowanych 
przez samego Kolberga. Kolberg zamieszczał tam melodie tańców i 
przyśpiewki taneczne. W obecnej edycji wszystkie melodie posiada-
jące tekst, w tym tańce, włączane są do rozdziałów odpowiednich dla 
nich pod względem funkcji i treści tekstu. W omawianym rozdziale 
znajdują się natomiast poza tańcami także nietaneczne melodie in-
strumentalne i wokalne bez tekstu lub tylko z krótkim incipitem, nie 
pozwalającym zakwalifikować melodii do właściwego rozdziału.

Omawiając miejsce muzyki w dziele Kolberga, nie można po-
minąć dwóch niewielkich grup melodii, pierwsza to melodie towa-
rzyszące grom i zabawom dziecięcym [4; 6; 8–10; 31], o nazwach 
m. in. ptaszek, baran, jawor, fryzowana czapka, wilk i koza i in., 
druga grupa to melodie stanowiące integralną część bajek, np. pieśń 
Graj, pastuszku, graj notowanej w bajce znanej pt. Zabójstwo sio-
stry ukarane lub Piszczałka [2; 13; 31]. Melodie z obu grup są ściśle 
związane z właściwymi sobie tekstami i nie występują z innymi.

Dla dopełnienia wiedzy o folklorze muzycznym w czasach Kol-
berga ważne byłyby też informacje o instrumentach, należących 
przecież do całokształtu ludowej kultury muzycznej. Kolberg nie 
przeprowadzał dokładniejszych badań nad instrumentarium ludo-
wym. W monografiach regionalnych nie znajdujemy danych doty-
czących budowy instrumentów: ich wymiarów, rodzaju materiału 
służącego do wyrobu, opisu techniki budowy, stroju, skali. Niekiedy 
podawane bywają tylko niektóre szczegóły z tego zakresu 3. Można 
powiedzieć, że Kolberg traktował instrument tylko jako narzędzie, 
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środek przekazu muzyki, która stanowiła dla niego najistotniejszy 
przedmiot badań i dokumentacji.

Piotr Dahlig w indeksie załączonym do artykułu Instrumentarium 
muzyczne w dziełach etnograficznych Oskara Kolberga [1, s. 71–98] 
wymienia 144 instrumenty i narzędzia dźwiękowe występujące w 
Dziełach wszystkich. Ekscerpcją objął całość materiału, wszystkie 
rozdziały poszczególnych tomów, łącznie z tekstami pieśni, bajek 
itp. oraz przypisami. Indeks wykazuje, że najczęściej wymienionym 
instrumentem są skrzypce, następnie basy, dudy, dzwony, dzwonki, 
piszczałki, fujarki. Autor podkreśla szczupłość informacji, ograni-
czonych najczęściej do podania nazwy i zastosowania instrumentu. 
W istocie tak niepełne notatki niejednokrotnie nie pozwalają precy-
zyjnie określić, o jaką odmianę instrumentu z danej grupy chodzi.

Nie we wszystkich monografiach znajdują się dane dotyczące ka-
pel. Brak tych informacji w Łęczyckiem, Mazurach Pruskich, Prze-
myskiem, natomiast w pozostałych tomach najczęściej wymieniane 
są kapele w składzie skrzypce i basy [3–10; 14–16; 20; 21; 23; 25; 
27; 30; 33; 35–37], następnie skrzypce i bęben lub bębenek [18; 21; 
25; 26; 28; 37] oraz skrzypce i dudy [8–10; 12]. Podstawą wszyst-
kich kapel były skrzypce Rozpowszechnianie się instrumentów fa-
brycznych wpłynęło na poszerzenie składu kapel o klarnety i dęte 
instrumenty blaszane. Kolberg odnotowuje je w Poznańskiem, Kuja-
wach, Pomorzu, Krakowskiem i Sandomierskiem.

Opisy instrumentów ludowych znalazły się także wśród haseł 
opracowanych przez Kolberga do Encyklopedii powszechnej wyda-
wanej przez S. Orgelbranda w latach 1859–1866, przedrukowanych 
obecnie w Pismach muzycznych [40; 41]. Teksty haseł zawierają 
szerszy opis instrumentów, sposobu gry, brzmienia, nie podają jed-
nak stroju i skali. Z reguły odnotowany jest też obszar występowania 
danego instrumentu.

Źródłem informacji o instrumentach były dla Kolberga nie tylko 
jego własne spostrzeżenia i zapisy, ale także teksty innych autorów 
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cytowanych przez niego, m. in. K. W. Wójcickiego, T. Klepaczew-
skiego, M. A. Barty 4.

Wśród rękopisów i publikacji Kolberga nie znajdujemy zapi-
sów nutowych kapel, co jest rzeczą zupełnie zrozumiałą. Nawet 
dziś, mimo takich możliwości jakie niesie z sobą nagranie uzyskane 
przy pomocy nowoczesnego sprzętu elektronicznego i możliwość 
wielokrotnego przesłuchania takiego nagrania, transkrypcja kilku 
współbrzmiących instrumentów nie jest prosta i łatwa. Cóż dopiero 
mówić o możliwościach Kolberga, który dysponował, poza dosko-
nałym słuchem, tylko kartką papieru i piórem. Kolberg, rejestrując 
melodię instrumentalną lub wokalną, musiał się spieszyć, ponieważ 
wielokrotne wykonywanie, powtarzanie melodii po to, by zdążył ją 
zapisać, niecierpliwiło wykonawców, o czym pisał m.in. w liście do 
J. I. Kraszewskiego: «Co do sposobu zbierania i zdobywania tych 
pieśni, tyle tylko powiem, że niemało zaznałem przy tym trudności, 
a nawet przykrości. Trudności te leżały w nieufności naszego ludu, w 
niechęci, jaką ma do powierzania swoich pieśni obcemu (tak nazywa 
każdego w paletocie lub surducie), w jego niecierpliwości okazywa-
nej przy powtarzaniu kilkakrotnym każdej zwrotki itp.» [52]. Można 
powiedzieć, że melodia przekazana przez Kolberga w ostatecznej 
formie, tj. w druku, jest wypadkową kolejnych jej powtórzeń przez 
wykonawcę.

Spośród kilkudziesięciu tysięcy melodii, wydanych drukiem i 
pozostających w rękopisach, najliczniej reprezentowane są melo-
die wokalne. Zapisy instrumentalne to przede wszystkim melodie 
skrzypcowe. Sam Kolberg rzadko informował na jakim instrumencie 
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czych przeprowadzanych nie tylko w ramach jednej monografii, ale 
także między zapisami z różnych regionów, ponadto w rozprawach i 
artykułach publikowanych w czasopismach oraz w hasłach pisanych 
dla Encyklopedii powszechnej S. Orgelbranda, obecnie zebranych w 
obu tomach Pism muzycznych.

Gdy przyjrzymy się poszczególnym monografiom regionalnym, 
zauważymy, że zasób materiałów muzycznych jest w nich różny. Na 
stan taki miały wpływ warunki obiektywne, ściślej – możliwości po-
zyskania materiałów muzycznych. Regiony, gdzie Kolberg przepro-
wadzał badania wielokrotnie, np. Mazowsze, Sanockie, Krakowskie, 
zyskały pełniejszą dokumentację, tak pod względem materiałowym, 
jak i przestrzennym. Tomy dotyczące tych regionów, gdzie własne 
badania prowadził krótko, lub nawet nie odwiedził ich wcale, mają 
materiał muzyczny fragmentaryczny, nie reprezentatywny dla kultu-
ry muzycznej danego obszaru. Takimi regionami są przede wszyst-
kim Śląsk i Mazury. Możliwość osobistego dotarcia do muzyków 
ludowych lub jej brak i możliwość pozyskania zapisów nutowych 
drogą pośrednią, od osób trzecich, miały decydujący wpływ na zasób 
materiałów muzycznych w poszczególnych monografiach.

Założeniem Kolberga było zgromadzenie materiałów folklory-
stycznych i etnograficznych jako źródeł do przyszłych badań nauko-
wych nad kulturą ludową. Wydaniu wszystkich zebranych zapisów 
przeszkodziła śmierć badacza i dopiero obecna edycja Dzieł wszyst-
kich udostępnia całość zgromadzonych źródeł. Analizując je, stwier-
dzić możemy, że dają one kompleksowy i bogaty obraz dziewięt-
nastowiecznej kultury ludowej, nie wykorzystany jeszcze w pełni 
przez współczesną naukę. Muzyczna spuścizna Kolberga dostarcza 
materiałów do badań m.in. nad regionalizacją muzyki ludowej, nad 
rozprzestrzenianiem się wątków muzycznych na obszarach penetro-
wanych przez Kolberga w konfrontacji z dzisiejszą melogeografią, 
nad przemianami w repertuarze weselnym, szczególnie dokładnie 
udokumentowanym, i nad szeregiem innych zagadnień.
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53. Rękopis О. Kolbergа Szkic autobiografii // Biblioteka Naukowa PAU- 
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PRZYPISY
1 Pieśni ludu polskiego opublikowane w poznańskiej oficynie wydawniczej 

J. K. Żupańskiego w latach 1842–1845 i w leszczyńskim czasopiśmie Przyja-
ciel Ludu w latach 1846 i 1847; O pieśniach litewskich [48]; Pieśni czeskie i 
słowackie [49]. Zbiory te zamieszczone są w edycji Dzieł wszystkich w t. 67 
[42, s. 1–401]. 

2 Pieśni ludowe do śpiewu [50] ukazały się dużo później, ale być może Kol-
berg opracował je w pierwszym okresie swej działalności. Uwzględniono je 
także w: Dzieła wszystkie, t. 67 [42, s. 675–700].

3 Np. dane o materiale i sposobie wykonania fujarki zamieścił w [5, s. 210], 
[9, s. 277–278], [17, s. 200], [22, s. 301], o trembicie w [39, s. 210], o ligawce 
w [22, s. 301], o «żołomyjce» w [27, s. 9].

4 Powołuje się na tych autorów m. in. w następujących monografiach: [11, 
s. 322; 21, s. 323], oraz [38, s. 210].
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УДК 39(081)Кольберг:39(477.82)  Agata SKRUKWA 

WOŁYŃ W DZIEŁACH WSZYSTKICH 
OSKARA KOLBERGA

У статті висвітлюються польові дослідження О. Кольберга на Во-
лині та концепції їх видання в серії «Люд» (Lud). Матеріали, що зали-
шалися в рукописах, були видані 2002 року у 84 томі Dzieł під назвою 
«Волинь. Доповнення до 36 тому». Таким чином, до рук етнографів, 
фольклористів та музикознавців потрапило велике зібрання пісень та 
мелодій, описи обрядів, зроблені переважно самим О. Кольбергом, а 
також отримані від кількох осіб, котрі співпрацювали з ним.

84 том Dzieł, окрім текстів і мелодій з рукописів, містить вели-
кий вступ, зроблений видавцями, які характеризують польові роботи 
О. Кольберга та їх результати, а також коментарі до записів, опублі-
кованих сто років тому Ю. Третяком, покажчики, які стосуються двох 
томів, і бібліографію О. Кольберга з Волині.

Ключові слова: О. Кольберг, Волинь, фольклор, народні пісні, на-
родні мелодії.

W artykule przedstawiono badania terenowe Oskara Kolberga na Wo-
łyniu i koncepcję ich wydania w serii „Lud”. Materiały pozostawione w 
rękopisach zostały wydane w 2002 r. w tomie 84 Dzieł pod tytułem Wołyń. 
Suplement do tomu 36. W ten sposób do rąk etnografów, folklorystów i 
muzykologów trafił bogaty zbiór pieśni i melodii oraz opisy obrzędów w 
większości zapisane własnoręcznie przez Kolberga, ale także otrzymane od 
kilku współpracujących z nim osób. 

Tom 84 Dzieł, poza tekstami i melodiami pochodzącymi z rękopisów, 
zawiera obszerny wstęp wydawców charakteryzujący badania terenowe 
Kolberga i ich wyniki, a także komentarze do zapisów wydanych przed stu 
laty przez J. Tretiaka, indeksy odnoszące się do obydwu tomów oraz Kol-
bergowską bibliografię dotyczącą Wołynia. 
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die ludowe.

The article is devoted to analysis of O. Kolberg filedwork in Volyn  and 
his concept of publication in the series Lud. The materials, which were 
manuscripts, were published in 2002 in 84 vol. of Dzieła called Volyn. 
Supplement to vol. 36. Thus, to the hands of ethnographers, folklorists and 
musicologists got a large collection of songs and melodies, as well as de-
scriptions of rituals, written mainly by О. Kolberg and several people who 
worked with him.

84 vol. of Dzieła, except texts and melodies of manuscripts, contains a 
great introduction of publishers, describing field work of O. Kolberg and 
their results, comments to records published a hundred years ago by Y. Tre-
tiak, index to two volumes and O. Kolberg bibliography from Volyn.

Keywords: O. Kolberg, Volyn, folklore, folk songs, folk tunes.

Materiały zebrane przez Oskara Kolberga na Wołyniu nie docze-
kały się wydania drukiem za jego życia. Część z nich opublikował 
w 1907 r. Józef Tretiak 1 pt. Wołyń. Obrzędy, melodie i pieśni. Opra-
cowanie to zostało w ramach Dzieł wszystkich Kolberga wznowione 
w reedycji fotooffsetowej jako tom 36. Inne teksty i melodie, nie-
wydane przez Tretiaka, zebrane zostały w tomie 84 Dzieł pt. Wo-
łyń. Suplement do tomu 36 [3]. Te dwa woluminy zawierają cały za-
sób materiałów folklorystycznych zapisanych własnoręcznie przez 
Kolberga w terenie, wynotowanych przez niego z literatury, a także 
otrzymanych od kilku osób związanych z tym regionem.

Kolberg był na Wołyniu tylko raz, od 30 lipca do 3 października 
1862 r. Wcześniej nie miał możliwości wyjazdu na Ukrainę, zaś kon-
tynuację rozpoczętych wtedy badań uniemożliwił wybuch powstania 
w styczniu 1863 r., a następnie represje, które spotkały Polaków po 
jego stłumieniu. W czasie podróży badawczych Kolberg dla nawią-
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zania kontaktów z ludowymi informatorami potrzebował oparcia w 
miejscowej inteligencji, a na Wołyniu znajdował je głównie wśród 
światłej części polskiego ziemiaństwa. Więzi z tym środowiskiem 
przerwane zostały przez zsyłki na Sybir, konfiskaty majątków i wy-
siedlanie uczestników powstania, a policyjny system carskiej Rosji 
uniemożliwiał praktycznie polskiemu etnografowi bezpośrednie ba-
dania, zwłaszcza na Ukrainie. W latach późniejszych, po osiedleniu 
się w roku 1871 w okolicy Krakowa, Kolberg nigdy już nie przekro-
czył granic zaboru rosyjskiego. 

W czasie podróży po Wołyniu w roku 1862 Kolberg zatrzymał się 
dłużej w Bilczu (w pow. dubieńskim), w Tuliczowie (w pow. kowel-
skim), w Turyczanach (w pow. włodzimierskim) i w Żytomierzu. Te 
miejscowości podaje wykaz podróży [8, s. 705] sporządzony przez 
Kolberga około roku 1889. Noty lokalizacyjne w rękopisach wskazu-
ją na pobyt także w innych miejscowościach lub na spotkania z infor-
matorami i wykonawcami poza miejscami ich zamieszkania. W no-
tach powtarzają się m.in. nazwy: Pustomoty, Siedliszcze, Meżyrycz 
(w pow. rówieńskim), Łuck, Suchowola, Torczyn (w pow. łuckim), 
Obzyr (w pow. kowelskim), Nyry (w pow. włodzimierskim), Ow-
sianiki (w pow. berdyczowskim) i Krzemieniec. W miejscowościach 
tych zapisał od kilku do kilkudziesięciu pieśni i melodii, a z Bilcza i 
bliskiej Suchowoli pochodzi nawet ponad 170 pieśni. Dwumiesięcz-
ny zaledwie pobyt w regionie zaowocował w sumie stosunkowo dużą 
ilością zebranych materiałów. Składają się nań obszerne opisy prze-
biegu wesel w kilku miejscowościach, drobne notatki o innych obrzę-
dach i zwyczajach dorocznych, pieśni weselne i weselne melodie ta-
neczne oraz kilkaset pieśni i melodii instrumentalnych niezwiązanych 
z obrzędami i zwyczajami. Poznał też wtedy kilka osób, które bądź 
przekazały mu teksty zapisane przez siebie wcześniej, bądź na prośbę 
badacza zajęły się spisywaniem pieśni w swojej okolicy.

Zebrane materiały gromadził Kolberg w tece zatytułowanej Wo-
łyń, zachowanej do dziś w Bibliotece Polskiej Akademii Umiejęt-
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ności w Krakowie. Stan teki wołyńskiej – jak sądzić można – uległ 
pewnym zmianom od czasu przekazania spuścizny Kolberga po jego 
śmierci do zbiorów Akademii. Porównanie tomu wydanego ponad 
sto lat temu z zawartością teki wskazuje, że obecnie brak zbioru bajek 
przekazanego przez Jana Prusinowskiego 2 oraz kilku zapisów pieś-
ni, które miał jeszcze w ręku Tretiak. Prace nad edycją pozostałych 
rękopisów pozwalają stwierdzić, że brakuje całych zespołów rękopi-
śmiennych 3 lub pojedynczych kart, a inne ułożone są w zmienionej 
kolejności. Ocenić jednak można, że do naszych czasów przetrwała 
znaczna część archiwum Kolberga związana z Wołyniem 4. Niewiel-
ka ilość notatek i zapisów pochodzących z tego regionu znajduje się 
także w innych tekach, co jest po części wynikiem praktyki Kolber-
ga, który np. pieśni nie ludowe, dokumentujące folklor mieszkańców 
dworów i miast, gromadził osobno, nie w tekach regionalnych, ale w 
tece przeznaczonej na materiały z tych środowisk. Po części jest to 
skutek prób edytorskich podejmowanych w latach 1890–1914, tj. po 
śmierci Kolberga, a także działań wojennych w latach 1939–1945. 

Jeżeli chodzi o rękopisy terenowe 5 Kolberga, to stwierdzić moż-
na, że teka wołyńska zawiera obecnie dość szczegółowe opisy we-
sela w Turzyskach, Tuliczowie, Wysocku, Torczynie i Bilczu z licz-
nymi pieśniami i melodiami instrumentalnymi oraz drobne notatki o 
chrzcinach i pogrzebie, a także nieco materiałów dotyczących nie-
których obrzędów i zwyczajów dorocznych, ale przede wszystkim 
mieszczą się w niej terenowe zapisy pieśni (większość z melodiami), 
a także melodii instrumentalnych i wokalnych bez tekstu. Pozostałe 
gatunki folkloru wśród Kolbergowskich zapisów terenowych repre-
zentowane są tylko przez kilka zagadek i przysłów i jeden żartobli-
wy tekst dziadowski. Prawie zupełnie brak materiałów ściśle etno-
graficznych, nieliczne jednozdaniowe wzmianki dotyczące strojów, 
budynków czy wierzeń robią wrażenie raczej wyjaśnień leksykal-
nych niż notatek etnografa. Takie wyniki badań terenowych odpo-
wiadają planom badawczo-edytorskim realizowanym przez niego w 
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latach 1847–1863. W tym okresie nadal interesowała go najbardziej 
muzyka ludowa wraz z najbliższym kontekstem kulturowym, tj. z 
obrzędami. Przed wyjazdem na Wołyń oddał do druku zbiór pieś-
ni z Sandomierskiego i zamierzał publikować następne regionalne 
zbiory pieśni i melodii wraz z opisami obrzędów, w których pieśni 
i muzyka mają określoną funkcję. Dopiero w latach 1863–1865 ra-
dykalnie poszerzył swe plany badawcze. Opracował wtedy program 
wydawnictwa składającego się z 66 tomów monografii etnograficz-
no-folklorystycznych pt. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, 
podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tań-
ce. Badania na Wołyniu prowadził jeszcze przed ukształtowaniem 
się tego programu i zebrane wtedy materiały odpowiadają planom 
wcześniejszym. 

Poza zapisami terenowymi wołyńska teka Kolberga zawiera też 
jego czystopisy, odpowiadające tylko części rękopisów prymarnych, 
bowiem nie planował szybkiego oddania do druku monografii tego 
regionu. Brakowało mu wyraźnie materiałów z zakresu kultury 
materialnej, np. opisów strojów, chat, narzędzi, a także notatek do 
rozdziału zatytułowanego zwykle Świat nadzmysłowy, dotyczących 
wierzeń, praktyk leczniczych itp. Nie zdołał ich już uzupełnić.

W zbiorach Kolberga znajduje się też kilka rękopisów innych 
osób w postaci pojedynczych kart lub większych zespołów. Do naj-
bardziej znaczących należy obszerny manuskrypt pt. Ukraińskie 
śpiewy i tańce. Brak dziś jakichkolwiek danych o autorze (autorce?) 
tego zbiorku, a skąpe notatki rozsiane wśród tekstów pieśni pozwala-
ją jedynie wnioskować, że zawiera on folklor z okolic Kowla, praw-
dopodobnie znany we wsiach Serechowicze i Hrydki 6. Rękopis skła-
da się z 17 zapisanych obustronnie kart i zawiera 117 tekstów pieśni 
i przyśpiewek oraz 74 melodie. Niektóre melodie powiązane są z 
tekstami, niektóre to melodie instrumentalne, wszystkie zanotowane 
są przez osobę, która z wyraźnym trudem radziła sobie ze spisywa-
niem melodii. Manuskrypt ten powstał prawdopodobnie na prośbę 
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Kolberga. Pozostałe nieliczne rękopisy osób nieznanych zawierają 
pojedyncze teksty pieśni. Kilka kart jest przykładem współpracy 
Kolberga z inna osobą – ręką Kolberga zanotowane są nuty, a obok 
pełne teksty pieśni przez osobę nieznaną. 

Interesujący dla folklorystów byłby obszerny rękopis bajek ofia-
rowany Kolbergowi przez J. Prusinowskiego. Bajki te opublikował 
Tretiak [2, s. 412–460], jednak oryginalnego manuskryptu Prusinow-
skiego nie ma dziś w archiwum Kolberga i nie wiadomo, kiedy zagi-
nął. Tretiak nie zdołał zidentyfikować autora zbioru, którego podpis 
uznał za nieczytelny. Obecnym wydawcom materiałów Kolbergow-
skich pomogły notatki I. Kopernickiego 7, znajdujące się w innej tece 
oraz zachowana korespondencja między Kolbergiem i Prusinow-
skim. Zbiór Prusinowskiego zawierał teksty 25 bajek w przekładzie 
na język polski, ofiarowany został Kolbergowi we wrześniu 1862 r. 
Nie wiadomo, w której z wołyńskich miejscowości osiemnastoletni 
wtedy autor zapisał te bajki, nie wiadomo też, czy notował tekst po 
ukraińsku i później tłumaczył, czy też przekład powstawał równole-
gle z przekazem narratora. 

Teka wołyńska zawiera również notatki z literatury. Są to głów-
nie wyciągi z prasy warszawskiej, krakowskiej, lwowskiej i peters-
burskiej, a także z prac J. I. Kraszewskiego, który podróżował po 
Wołyniu, a jakiś czas mieszkał w Żytomierzu. Wyciągi te dotyczą 
problemów poruszanych przez Kolberga w rozdziałach Kraj i Lud w 
wydawanych przez niego monografiach regionalnych, a także obrzę-
dów i wierzeń. 

Przygotowując do druku materiały z teki wołyńskiej Tretiak do-
konał wyboru, którego kryteria nie zawsze są dziś dla nas czytelne. 
Napisał we wstępie, że zamierza wydać tylko te teksty i melodie, 
które na terenie Wołynia zapisał Kolberg, a pominie notatki z prasy 
i innych druków. Jednak pozostawił niewydanych ponad 400 pieśni 
i melodii instrumentalnych pochodzących w większości właśnie z 
badań terenowych Kolberga. Niektóre z pominiętych pieśni są wa-

http://www.etnolog.org.ua

І
burskiej, a także z prac J.

І
burskiej, a także z prac J.
Wołyniu, a jakiś czas mieszkał w Żytomierzu. Wyciągi te dotyczą ІWołyniu, a jakiś czas mieszkał w Żytomierzu. Wyciągi te dotyczą 
problemów poruszanych przez Kolberga w rozdziałach Іproblemów poruszanych przez Kolberga w rozdziałach 
wydawanych przez niego monografiach regionalnych, a także obrzęІwydawanych przez niego monografiach regionalnych, a także obrzę
dów i wierzeń. Іdów i wierzeń. 

Przygotowując do druku materiały z teki wołyńskiej Tretiak doІPrzygotowując do druku materiały z teki wołyńskiej Tretiak do
konał wyboru, którego kryteria nie zawsze są dziś dla nas czytelne. Іkonał wyboru, którego kryteria nie zawsze są dziś dla nas czytelne. 
Napisał we wstępie, że zamierza wydać tylko te teksty i melodie, ІNapisał we wstępie, że zamierza wydać tylko te teksty i melodie, 

М
na język polski, ofiarowany został Kolbergowi we wrześniu 1862

М
na język polski, ofiarowany został Kolbergowi we wrześniu 1862
Nie wiadomo, w której z wołyńskich miejscowości osiemnastoletni 

М
Nie wiadomo, w której z wołyńskich miejscowości osiemnastoletni 
wtedy autor zapisał te bajki, nie wiadomo też, czy notował tekst po 

М
wtedy autor zapisał te bajki, nie wiadomo też, czy notował tekst po 
ukraińsku i później tłumaczył, czy też przekład powstawał równole

М
ukraińsku i później tłumaczył, czy też przekład powstawał równole
gle z przekazem narratora. 

М
gle z przekazem narratora. 

Teka wołyńska zawiera również notatki z literatury. Są to główМTeka wołyńska zawiera również notatki z literatury. Są to głów
nie wyciągi z prasy warszawskiej, krakowskiej, lwowskiej i petersМnie wyciągi z prasy warszawskiej, krakowskiej, lwowskiej i peters
burskiej, a także z prac J.Мburskiej, a także z prac J. I.МI. Kraszewskiego, który podróżował po МKraszewskiego, który podróżował po 
Wołyniu, a jakiś czas mieszkał w Żytomierzu. Wyciągi te dotyczą МWołyniu, a jakiś czas mieszkał w Żytomierzu. Wyciągi te dotyczą 
problemów poruszanych przez Kolberga w rozdziałach Мproblemów poruszanych przez Kolberga w rozdziałach 
wydawanych przez niego monografiach regionalnych, a także obrzęМwydawanych przez niego monografiach regionalnych, a także obrzę

Ф
nął. Tretiak nie zdołał zidentyfikować autora zbioru, którego podpis 

Ф
nął. Tretiak nie zdołał zidentyfikować autora zbioru, którego podpis 
uznał za nieczytelny. Obecnym wydawcom materiałów Kolbergow

Ф
uznał za nieczytelny. Obecnym wydawcom materiałów Kolbergow

Kopernickiego

Ф
Kopernickiego 7

Ф
7, znajdujące się w innej tece 

Ф
, znajdujące się w innej tece 

oraz zachowana korespondencja między Kolbergiem i Prusinow

Ф
oraz zachowana korespondencja między Kolbergiem i Prusinow
skim. Zbiór Prusinowskiego zawierał teksty 25Фskim. Zbiór Prusinowskiego zawierał teksty 25 bajek w przekładzie Фbajek w przekładzie 
na język polski, ofiarowany został Kolbergowi we wrześniu 1862Фna język polski, ofiarowany został Kolbergowi we wrześniu 1862
Nie wiadomo, w której z wołyńskich miejscowości osiemnastoletni ФNie wiadomo, w której z wołyńskich miejscowości osiemnastoletni 
wtedy autor zapisał te bajki, nie wiadomo też, czy notował tekst po Фwtedy autor zapisał te bajki, nie wiadomo też, czy notował tekst po 
ukraińsku i później tłumaczył, czy też przekład powstawał równoleФukraińsku i później tłumaczył, czy też przekład powstawał równole

Е
Interesujący dla folklorystów byłby obszerny rękopis bajek ofia

Е
Interesujący dla folklorystów byłby obszerny rękopis bajek ofia

Prusinowskiego. Bajki te opublikował 

Е
Prusinowskiego. Bajki te opublikował 

412–460], jednak oryginalnego manuskryptu Е412–460], jednak oryginalnego manuskryptu PrusinowЕPrusinow
skiego nie ma dziś w archiwum Kolberga i nie wiadomo, kiedy zagiЕskiego nie ma dziś w archiwum Kolberga i nie wiadomo, kiedy zagi
nął. Tretiak nie zdołał zidentyfikować autora zbioru, którego podpis Еnął. Tretiak nie zdołał zidentyfikować autora zbioru, którego podpis 
uznał za nieczytelny. Obecnym wydawcom materiałów KolbergowЕuznał za nieczytelny. Obecnym wydawcom materiałów Kolbergow-Е-

, znajdujące się w innej tece Е, znajdujące się w innej tece 
oraz zachowana korespondencja między Kolbergiem i PrusinowЕoraz zachowana korespondencja między Kolbergiem i Prusinow

bajek w przekładzie Еbajek w przekładzie 



WOŁYŃ W DZIEŁACH WSZYSTKICH OSKARA KOLBERGA

81

riantami opublikowanych, ale znaczna część tekstów zawiera wątki 
inne, niereprezentowane w wyborze Tretiaka 8. Drugim problemem, 
bardzo ważnym dla oceny tej edycji jest potraktowanie stosowanej 
przez Kolberga notacji cech fonetycznych. Tretiak pisał we wstę-
pie: «Co się tyczy gwarowych właściwości pod względem wymowy 
pewnych głosek (w szczególności samogłosek), to i te właściwości 
starał się Kolberg uwzględnić, ale bardzo często, jak widać z jego 
brulionów, wahał się między użyciem takiej lub innej litery. Już z 
tego tylko powodu ubieganie się o zupełną ścisłość dialektologicz-
ną przy wydaniu niniejszego zbioru jego pieśni uważałem za rzecz 
niewłaściwą <…>, sadziłem, że wypada mi w pewnej mierze ujed-
nostajnić pisownię albo raczej wymowę» [6, s. X–XI]. To, co Tre-
tiak nazywa wahaniem, oceniane jest przez współczesnych dialekto-
logów jako udana próba odnotowania brzmienia głosek pośrednich 
przez nadpisywanie np. e nad y i o, lub y nad e. Również dokładność 
zapisu innych cech wymowy dialektów ukraińskich spotkała się z 
pozytywną oceną współczesnych nam gwaroznawców. Całość mate-
riałów zgromadzonych przez Kolberga, zarówno w regionach etnicz-
nie polskich, jak i ukraińskich zasługuje zdaniem językoznawców, 
którzy analizowali jego rękopisy, na znacznie większe zaufanie, niż 
sądzono na przełomie XIX i XX wieku [1; 4; 7].

Materiały pominięte przez Tretiaka, a objętościowo dorównujące 
jego wydaniu, opublikowane zostały w ramach Dzieł wszystkich w 
serii suplementów 9 jako tom 84. Zamieszczone tam zostały także 
wyciągi i notatki Kolberga z XIX-wiecznych artykułów prasowych, 
teraz dostępnych tylko w niewielu bibliotekach, zawierające cenne 
dziś – przynajmniej w części – informacje etnograficzne. Do druku 
przeznaczono także pieśni, które w edycji Tretiaka zostały znacznie 
skrócone lub wydrukowane z niewłaściwą melodią. Ponadto w tomie 
tym zamieszczono przypisy źródłowe do tomu 36 z informacjami 
o autorstwie, miejscu zapisu i brzmieniu tekstu, które uzyskać było 
można, analizując rękopisy wykorzystane przez Tretiaka. Przypisy 
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te są niejednokrotnie niezbędne do prawidłowej interpretacji odpo-
wiednich tekstów. Tom zamykają opracowania odnoszące się do ca-
łości materiałów wołyńskich Kolberga, tj. do tomów 36 i 84. Są to: 
zestawienie «Literatura cytowana i odnotowana przez O. Kolberga» 
i indeksy – nazw geograficznych i incipitów pieśni. 

Sądzić można, że zebrane przez Kolberga i udostępnione obec-
nie w całości źródła ukazujące stan folkloru na Wołyniu około roku 
1862 będą cennym materiałem porównawczym dla współczesnych 
badaczy, zwłaszcza w zakresie muzyki i tekstów pieśni. Zapisy Kol-
berga są dokładnie określone co do chronologii i lokalizacji, a także 
oddają tak wiernie język wykonawców, jak było to możliwe przy od-
ręcznym zapisywaniu ze słuchu. Ważnym aspektem tych materiałów 
jest też to, że badania Kolberga nie były nacechowane ideologicznie. 
Gromadził on dokumentację kultury ludowej regionu, nie traktując 
jej jako narzędzia w sporach politycznych, ceniąc natomiast jej war-
tość artystyczną. 
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PRZYPISY
1 Józef Tretiak (1841–1923), historyk literatury i krytyk, od r. 1888 członek 

Akademii Umiejętności, od r. 1894 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2 Jan Prusinowski (1818–1882), adwokat z zawodu, literat z zamiłowania, 

osiadł w roku 1848 w Żytomierzu, gdzie jego dom stał się szybko ośrodkiem 
życia kulturalnego Polaków mieszkających w tym mieście.

3 Np. opis wesela z okolicy Łucka zachował się tylko w czystopisie Kol-
berga, brak jego podstawy, tj. zapisu terenowego. Bezpośrednie zapisy wyko-
nane ze słuchu przechowywał Kolberg starannie co najmniej do czasu wydania 
drukiem tego materiału i jest mało prawdopodobne, aby sam zniszczył w tym 
wypadku zapis prymarny.

4 Stan teki wołyńskiej i zawarty w niej obecnie zasób materiałów omówiony 
jest dokładniej we wstępie do tomu 84 Dzieł wszystkich Kolberga [3, s. XXI–
XXXV, XXXVII–XLII].

5 W pracach nad spuścizną rękopiśmienna Kolberga przyjęto określenie «rę-
kopis terenowy» dla wszystkich zapisów ze słuchu powstałych w czasie bezpo-
średniego kontaktu z wykonawcą, niezależnie od tego, czy sporządzone zostały 
rzeczywiście podczas badań terenowych, czy też w innych okolicznościach, np. 
gdy wykonawca był w Warszawie.

6 W notach lokalizacyjnych kilku pieśni, których kopie Kolberg sporządził 
na podstawie tego rękopisu, pojawia się jeszcze nazwa Serputyszcze (Serpa-
tyszcze), ale położenia miejscowości o tej nazwie nie udało się ustalić, nie od-
naleziono jej na XIX-wiecznych mapach ani w Słowniku geograficznym Króle-
stwa Polskiego… wydanym w Warszawie w latach 1880–1902.

7 Izydor Kopernicki (1825–1891), lekarz, antropolog i folklorysta, profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Akademii Umiejętności, był przyjacie-
lem Kolberga i wykonawcą jego testamentu.

8 Edycja Tretiaka jest dokładniej charakteryzowana we wstępie do tomu 84 
Dzieł wszystkich [3, s. XVI–XX, XLIX–LIII].

9 O zasadach edycji tej części Dzieł Kolberga zob. wstępy E. Millerowej i 
D. Pawlakowej [5].
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Стаття присвячена огляду наукових досліджень творчої спадщини 
О. Кольберга – одного з найвизначніших слов’янських народознавців. 
Саме в його фольклористичних працях сформовано основоположні 
принципи польського народознавства, які справили значний вплив на 
розвиток європейських етнологічних дисциплін. Сьогодні спадщина 
видатного вченого набуває актуальності у зв’язку з розвитком нових 
системних методів народознавства.

Ключові  слова: Оскар Кольберг, народознавство, фольклор, 
регіоналізм. 

Artykuł jest poświęcony przeglądowi badań naukowych dziedzictwa 
kulturowego Oskara Kolberga – jednego z najwybitniejszych ludoznaw-
ców słowiańskich. W pracach folklorystycznych badacza formułują się 
podstawy ludoznawstwa polskiego, które sprawiły duży wpływ na rozwój 
europejskich dyscyplin etnologicznych. Obecnie dziedzictwo wybitnego 
badacza staje się aktualne w związku z rozwojem nowych metod ludo-
znawczych.

Słowa kluczowe: Kolberg, ludoznawstwo, folklor, regionalizm.

The article is devoted to an overview of O. Kolberg artistic heritage, 
O. Kolberg is one of the greatest Slavic folklorists. The basic principles of 
Polish ethnology are formed in his works, these made a significant influence 
on the development of European ethnological disciplines. Today, the heri-
tage of an outstanding scientist is gaining importance with the development 
of new methods of ethnology system.

Keywords: Oskar Kolberg, ethnology, folklore, regionalism.
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Оскар Кольберг – знакова постать у польській фольклористи-
ці й етнографії. Як один з фундаторів польського народознавства, 
учений залишив глибокий слід у науці. Його творча діяльність 
ще за життя викликала численні схвальні відгуки сучасників, а 
наукову спадщину і після смерті вченого тривалий час видавали, 
що мало значний вплив на еволюцію фольклористики.

2014 рік рішенням Сейму Республіки Польща було оголоше-
но Роком Оскара Кольберга. 22 лютого 2014 року польська і сві-
това культурна громадськість відзначила 200-ліття від дня наро-
дження видатного народознавця. Цій знаменній даті присвятили 
цілу низку урочистостей, наукових конференцій, симпозіумів, а 
також видання праць ученого і досліджень його народознавчої 
спадщини, яка налічує майже 90 томів.

Однією з найпомітніших ювілейних подій 2014 року стала 
міжнародна конференція «Праці Оскара Кольберга як націо-
нальна і європейська спадщина», що відбулася 22–23 травня в 
м. Познані під патронатом Президента Республіки Польща Бро-
ніслава Коморовського. Організаторами конференції виступили 
Інститут імені Оскара Кольберга, Комітет етнологічних наук 
Польської академії наук, Інститут етнології та культурної антро-
пології ім. Адама Міцкевича (м. Познань), а також Польське на-
родознавче товариство (м. Вроцлав).

Наукова спадщина О. Кольберга справила значний вплив 
на становлення та еволюцію польського та європейського на-
родознавства. О. Кольберг – один з фундаторів фольклорис-
тики й етнографії, його праці заклали основи цих наукових 
дисциплін. Методологія та методика досліджень ученого, 
стратегія систематизації явищ народної культури містять чи-
мало цінного для сучасних дослідників. Навіть у своїх ваган-
нях і зміні поглядів О. Кольберг залишається надзвичайно 
важливою постаттю для осягнення базових стратегій поль-
ської фольклористики.

http://www.etnolog.org.ua
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Початок творчої діяльності О. Кольберга припадає на часи 
пізнього романтизму і позитивізму. Виступивши продовжувачем 
напрацювань перших збирачів і систематизаторів фольклорної 
спадщини – З. Доленги-Ходаковського, В. Залеського («Пісні 
польські та українські галицького люду» (Pieśni polskie і ruskie 
ludu Galicyjskiego, Lwów, 1833 р.), Ж. Паулі (двотомна збірка 
українських пісень «Пісні українського народу в Галичині. Зі-
брав Жеґота Паулі» (Pieśni ludu ruskiego w Galicyi. Zebrał Żegota 
Pauli, Lwów, 1839–1840 рр.)), О. Кольберг не лише розгорнув 
колосальну за масштабом роботу зі збирання, систематизації та 
видання записів народної творчості, але й став одним з фундато-
рів наукової методології фольклористики та етнографії.

Попри помітну непослідовність дослідницьких стратегій, 
уже у своїх перших виданнях польські вчені-фольклористи до-
тримувалися переважно географічного принципу системати-
зації матеріалу, який і досі найбільш поширений у польському 
народознавстві. Звісно, «систематизацією» це можна назвати 
доволі умовно, оскільки наукова паспортизація як необхідна 
умова запису й публікації фольклорно-етнографічного мате-
ріалу сформується значно пізніше – у другій половині ХІХ ст. 
Ранні фольклористичні видання лише узагальнено вказують на 
регіон запису й не містять жодних додаткових подробиць. Дуже 
часто до збірників потрапляють матеріали, опубліковані в інших 
виданнях, записані іншими збирачами, причому здебільшого 
навіть без вказівки на джерела. Проте це вже були справді на-
укові публікації, на відміну од цілої хвилі романтичних місти-
фікацій, які заполонили європейський культурний простір на 
зламі ХVІІІ–ХІХ ст. (згадаймо серед них лише найяскравішу 
сторінку – «Пісні Оссіана», авторську стилізацію в дусі народ-
ної творчості). 

У цей час відбувався процес «відкриття народу». Митці й на-
уковці активно зверталися до народних перлин, шукаючи в них 
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історичних витоків національного характеру. «Парадоксально, 
але репрезентація фольклору йшла спочатку не від аутентичних 
джерел, а від фольклоризму (поняття якого з’являється значно 
пізніше від самого явища), тобто від адаптованих письменством, 
аматорством змісту форм фольклору» [2, с. 48]. Увесь початко-
вий етап широкого зацікавлення народною творчістю супрово-
джувався спеціальним «підсиленням», тобто професіональними 
обробками, стилізаціями, а інколи навіть містифікаціями. «Піз-
нання фольклору розпочалося з запису словесних текстів, тоді 
коли повнота й правдивість враження можливі тільки в контекс-
ті його живого виконання в поєднанні з музикою, мімесисом 
тощо. До фіксації в такій цілісній іпостасі проліг довгий шлях 
наукової професіоналізації» [2, с. 49].

Цей шлях судилося пройти і О. Кольбергу. Його ранні записи 
народного музикування вирізняються вибірковістю до професі-
ональних зразків, що властиві для тогочасних фольклористич-
них видань. І лише з плином часу дослідник дедалі більше зо-
середжувався на фіксації тих явищ, які згодом отримали назву 
автентики.

Залюблений у народні мелодії, О. Кольберг часто виїжджав 
у села для записування пісень, а згодом – й інших фольклорних 
жанрів, повір’їв, звичаїв. Упродовж 1857–1890 років він видав 
величезну (38 томів) монументальну працю «Народ, його зви-
чаї, спосіб життя, мова, перекази, прислів’я, обряди, пісні, ігри, 
музика і танці» (Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, 
przysłowia, obrzędy, zabawy, pieśni, muzyka і tańce), куди вві йшли, 
зокрема, і дослідження про українську народну творчість та ма-
теріальну культуру: «Покуття» (Pokucie), «Холмщина» (Chełm-
skie), «Перемишлянщина» (Przemyskie), «Волинь» (Wołyń), 
«Казки з Полісся» (Baśnie Podola), «Поділля» (Podole), «Русь 
Червона» (Ruś Czerwona) і «Русь Карпатська» (Ruś Karpacka). 
О. Кольберг об’єднував матеріал в енциклопедичні монографії, 
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що містять описи народної культури окремих районів, які фор-
мували колишню Rzeczpospolitą. Матеріал, записаний на україн-
ських територіях, увійшов до чотиритомника «Покуття», до тому 
«Волинь» і окремих публікацій до видання «Збір відомостей з 
народної антропології» (Zbiorze wiadomości do antropologii kra-
jowej). Українські матеріали містяться також у томах «Холмщи-
на», «Перемишлянщина» та в деяких інших. Окрім того, в архіві 
О. Кольберга зберігається значна кількість записів українсько-
го фольклору, які вперше надруковані в новому багатотомному 
виданні праць польського збирача. Вони об’єднані у двотомній 
«Русь Червона» і однотомній «Русь Карпатська» монографіях.

На середину ХІХ ст. в польському народознавстві сформу-
валися доволі представницькі школи – міфологічна й антропо-
логічна, проте О. Кольберг не приєднався до жодної з них [3, 
с. 89]. Учений не поділяв теорії запозичень, натомість прагнув 
найповніше окреслити саме специфічність регіональної народ-
ної культури. Упродовж дослідницької роботи ним були сформо-
вані фундаментальні наукові принципи польського народознав-
ства, про що неодноразово зауважували сучасники, наприклад, 
І. Коперницький, Й. Карлович, Й. Бистронь та інші.

Прихід О. Кольберга в польську фольклористику символізу-
вав настання нового етапу розвитку народознавства. Його тита-
нічна праця у справі збирання, систематизації та видання вели-
чезних масивів народнопоетичної творчості стала найбільшим 
внеском у становлення польської фольклористики та етнографії, 
вироблення наукових засад запису, систематизації та видання 
явищ народної культури і побуту.

Від тематичних, жанрових принципів систематизації, зага-
лом панівних у перших виданнях О. Кольберга, дослідник пере-
йшов до регіональних, керуючись при цьому стратегією якнай-
глибшого проникнення в специфіку побуту, звичаїв, культури 
певної місцевості: «Розпочинаючи дослідження маловідомої 

http://www.etnolog.org.ua

І
Прихід О.

І
Прихід О.

вав настання нового етапу розвитку народознавства. Його титаІвав настання нового етапу розвитку народознавства. Його тита
нічна праця у справі збирання, систематизації та видання велиІнічна праця у справі збирання, систематизації та видання вели
чезних масивів народнопоетичної творчості стала найбільшим Ічезних масивів народнопоетичної творчості стала найбільшим 
внеском у становлення польської фольклористики та етнографії, Івнеском у становлення польської фольклористики та етнографії, 
вироблення наукових засад запису, систематизації та видання Івироблення наукових засад запису, систематизації та видання 
явищ народної культури і побуту.Іявищ народної культури і побуту.

Від тематичних, жанрових принципів систематизації, загаІВід тематичних, жанрових принципів систематизації, зага

М
Кольберг 

М
Кольберг 

. Учений не поділяв теорії запозичень, натомість прагнув 

М
. Учений не поділяв теорії запозичень, натомість прагнув 

найповніше окреслити саме специфічність регіональної народ

М
найповніше окреслити саме специфічність регіональної народ
ної культури. Упродовж дослідницької роботи ним були сформо

М
ної культури. Упродовж дослідницької роботи ним були сформо
вані фундаментальні наукові принципи польського народознав

М
вані фундаментальні наукові принципи польського народознав
ства, про що неодноразово зауважували сучасники, наприклад, Мства, про що неодноразово зауважували сучасники, наприклад, 

Коперницький, Й.МКоперницький, Й. Карлович, Й.МКарлович, Й. Бистронь таМБистронь та
Прихід О.МПрихід О. Кольберга МКольберга в польську фольклористику символізуМв польську фольклористику символізу

вав настання нового етапу розвитку народознавства. Його титаМвав настання нового етапу розвитку народознавства. Його тита
нічна праця у справі збирання, систематизації та видання велиМнічна праця у справі збирання, систематизації та видання вели
чезних масивів народнопоетичної творчості стала найбільшим Мчезних масивів народнопоетичної творчості стала найбільшим 
внеском у становлення польської фольклористики та етнографії, Мвнеском у становлення польської фольклористики та етнографії, 

Ф
го фольклору, які вперше надруковані в новому багатотомному 

Ф
го фольклору, які вперше надруковані в новому багатотомному 
виданні праць польського збирача. Вони об’єднані у двотомній 

Ф
виданні праць польського збирача. Вони об’єднані у двотомній 
«Русь Червона» і однотомній «Русь Карпатська» монографіях.

Ф
«Русь Червона» і однотомній «Русь Карпатська» монографіях.

ст. в по

Ф
ст. в польському народознавстві сформу

Ф
льському народознавстві сформу

валися доволі представницькі школиФвалися доволі представницькі школи – міфологічна й Ф– міфологічна й 
Кольберг ФКольберг не приєднався до жодної з нихФне приєднався до жодної з них

. Учений не поділяв теорії запозичень, натомість прагнув Ф. Учений не поділяв теорії запозичень, натомість прагнув 
найповніше окреслити саме специфічність регіональної народФнайповніше окреслити саме специфічність регіональної народ
ної культури. Упродовж дослідницької роботи ним були сформоФної культури. Упродовж дослідницької роботи ним були сформо
вані фундаментальні наукові принципи польського народознавФвані фундаментальні наукові принципи польського народознав

Е
Zbiorze wiadomości do antropologii kra

Е
Zbiorze wiadomości do antropologii kra

Українські матеріали містяться також у томах «Холмщи

Е
Українські матеріали містяться також у томах «Холмщи

«Перемишлянщина» та в деяких інших. Окрім того, в архіві Е«Перемишлянщина» та в деяких інших. Окрім того, в архіві 
Кольберга зберігається значна кількість записів українськоЕКольберга зберігається значна кількість записів українсько

го фольклору, які вперше надруковані в новому багатотомному Его фольклору, які вперше надруковані в новому багатотомному 
виданні праць польського збирача. Вони об’єднані у двотомній Евиданні праць польського збирача. Вони об’єднані у двотомній 
«Русь Червона» і однотомній «Русь Карпатська» монографіях.Е«Русь Червона» і однотомній «Русь Карпатська» монографіях.

льському народознавстві сформуЕльському народознавстві сформу
– міфологічна й Е– міфологічна й антропоЕантропо



ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО

89

народності, автор ознайомлюється як з нею, так і з місцевістю, 
спочатку з праць своїх попередників, вивчаючи історію, архео-
логію і етнографічні матеріали, а тоді О. Кольберг робить екс-
курсії з власними спостереженнями»*, – зазначав Ц. Нейман [1, 
с. 484]. У процесі вивчення народних пісень О. Кольберг дійшов 
висновку про тісний їхній зв’язок з побутом, звичаями, обряда-
ми тощо певного народу, що в комплексі створює неповторне 
середовище побутування автентичного фольклору. З фахівця-
музиканта, закоханого в перлини народної музики, О. Кольберг 
пере творився на досвідченого етнографа-професіонала: «Уже 
близько 1840 року або на рік раніше ми почали збирати пісні, 
музику народу в околицях Варшави. Незабаром помітили тісний 
зв’язок цих творів з обрядами, звичаями і побутом народу. Це 
спонукало нас при записуванні пісень і мелодій занотовувати і 
причини їх виникнення, уявляти собі цілу ситуацію, котра по-
кликала їх до життя» [4, s. 2]. У цей час у працях О. Кольберга 
остаточно формувалися принципи регіональної систематизації 
фольклорно-етнографічного матеріалу. Ю. Маслянка в статті 
«Фольклор в поглядах покоління романтиків» навів характер-
ну цитату з листа О. Кольберга до Ф. Ленартовича від 5 трав-
ня 1857 року: «Я не збираю пісні лише задля складеної поезії 
в них. Є і будуть вони цікавою скарбницею для <...> лінгвістів, 
істориків, для людей, що мають окреслити не лише духовність 
народу, не тільки його моральну й аморальну вдачу, його звичаї, 
а й зов нішню оболонку… шукають правди, яка, як негарне біля 
прекрасного, у піснях кожного народу лежить. Такими, якими 
вони є, збирач повинен їх представити, не вільно йому в них 
нічого додати, ані узяти» [5, s. 24–25].

Дотримання регіонального принципу в інтерпретації О. Коль-
берга означало збирання і публікацію якомога більшої кількості 

* Тут і далі переклад з іноземних джерел авторки статті. – Ред.
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матеріалу, властивого для певної місцевості, що неминуче при-
зводило до переобтяження видань, публікації малозначущих 
варіантів, повторів тощо. Утім, ці недоліки характерні для всієї 
фольклористики та етнографії тих часів, оскільки мусив мину-
ти певний час, поки в науці, у численних дискусіях утвердили-
ся стабільні принципи паспортизації, коментування і видання 
витворів народної культури. Наукова вартість виданих томів 
кольбергівської спадщини не в останню чергу залежала й від 
того, чи вміщені матеріали, зібрані самим дослідником, подані 
кореспондентами, чи взяті з друкованих праць інших авторів, 
преси. Такий спосіб залучення різних джерел призводив до не-
однорідності використаного матеріалу, та й тогочасні збирачі не 
раз грішили, записуючи твори літературною мовою або свідомо 
приховуючи говіркові особливості, характерні для тієї чи іншої 
місцевості. Про ці особливості тогочасної етнографії та фольк-
лористики повідомлено в праці І. Коперницького (Kopernicki I. 
Oskar Kolberg. – Kraków, 1889).

Повернення Польщею незалежності (1918) дало поштовх 
для активізації наукового життя, зокрема й народознавства. 
Етнографія і фольклористика на університетських кафедрах 
Львова, Кракова, Познані, Варшави, Вільно набувала статусу 
академічної дисципліни, була предметом широкого зацікавлен-
ня в колах науковців-ентузіастів. Цей період пов’язаний з іме-
нами таких молодих дослідників, як Я.-Ст. Бистронь, Є. Фран-
ковський, К. Мошинський та інші. Важливим центром розвитку 
етнографії та фольклористики стає Народознавче товариство. 
З ним пов’язана діяльність Я. Чекановського, А. Фішера, К. Ніт-
ша. З призначенням Головою установи Я. Чекановського (1882–
1965), а секретарем А. Фішера (1889–1943), відновилася струк-
тура та основні дослідницькі напрями Товариства. У цей період 
А. Фішер виконував обов’язки не тільки редактора і секретаря 
томів «Народу...», але й адміністратора видавництва, коректора, 
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скарбника, дбав про розвиток бібліотеки, підтримував контакти 
із західноєвропейськими вченими, листувався із численними на-
уковими установами та видавництвами.

Помітне місце в історії польської етнографії, фольклористи-
ки та Народознавчого товариства займає постать відомого до-
слідника С. Удзєли (1857–1937), безпосереднього продовжувача 
справи О. Кольберга, завдяки якому польська етнографія збері-
гає зв’язок з етнографією ХІХ ст. С. Удзєла, не маючи фахової 
підготовки, репрезентував тип збирача-аматора, який користу-
вався виключно описовою методикою, а народознавчу діяль-
ність сприймав як суспільний обов’язок, мета якого – збережен-
ня селянської культури для майбутнього. Поєднуючи педагогіч-
ну діяльність із народознавчою, збір фольклорно-етнографіч-
них матеріалів він провадив у населених пунктах, визначених 
місцем проживання і праці. Значну роль в осмисленні наукової 
спадщини О. Кольберга відіграли праці С. Лама (Łam S. Oskar 
Kolberg. – Lwów, 1914), Я. Бистроня (Bystrón J. Bibliografia 
etnografii polskiej. – Kraków, 1919) та інших.

Адекватна рецепція наукової спадщини О. Кольберга охоп-
лює не лише вивчення його внеску в польську фольклористи-
ку, але й вплив на європейське народознавство. Праці О. Коль-
берга є потужним матеріалом для порівняльних студій над 
методикою збирання і систематизації фольклору сучасних до-
слідникові вчених інших європейських держав. Це уможлив-
лює висвітлення контактних впливів і визначення ролі праць 
О. Кольберга в становленні й розвитку європейської і світової 
фольклористики.

Сучасні фольклористи все частіше і продуктивніше осмислю-
ють спадщину О. Кольберга. Про видатного науковця написано 
чимало спеціальних досліджень. У Польщі вивченням творчої 
спадщини народознавця найактивніше займаються Культурне 
товариство ім. Оскара Кольберга, Музей ім. Оскара Кольберга 
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в Пшисухах, Польське народознавче товариство у Вроцлаві та 
Інститут ім. О. Кольберга в Познані.

Стан сучасного, переважно антропоцентричного, народо-
знавства диктує потребу адаптації наукової спадщини О. Коль-
берга. Не лише всебічного дослідження й упорядкування здійс-
нених ним записів, але й актуалізації цього величезного науко-
вого матеріалу в сучасному культурному процесі. Інакше кажу-
чи, – переведення праць дослідника з «музейної» в актуальну 
сферу наукового побутування. У наш час польські дослідники 
знову звернулися до «Народу...» О. Кольберга та до його обшир-
ної руко писної спад щини, давши нову оцінку діяльності славет-
ного збирача фольклору. Відомі сучасні вчені Ю. Кржижанов-
ський, Й. Гайєк, Й. Буршта визнають, що навіть томи, переван-
тажені описовим матеріалом і недосконалі з погляду наукових 
принципів упорядкування, мають значну вартість як для фоль-
клористів і етнографів, так і для літературознавців, мовознавців 
та соціологів. Праці сучасних польських дослідників – Я. Мас-
лянки, М. Грухманової, А. Скрукви, Е. Міллерової, В. Беньков-
ського, Ст. Урбаньчика та багатьох інших – по-новому висвіт-
люють відомі сторінки спадщини О. Кольберга, відкривають і 
оприлюднюють нові й призабуті матеріали його титанічної на-
укової праці. Серед численних досліджень спадщини видатного 
польського вченого не останнє місце посідають і праці сучасних 
українських дослідників – В. Юзвенко, З. Болтарович, І. Збир, 
С. Макарчука, Р. Тарнавського, О. Дмитренка, С. Баженової та 
багатьох інших.

Наукова спадщина О. Кольберга має неперехідне значення 
для розвитку народознавства з багатьох причин. Методологія 
етнографічних досліджень, вироблена О. Кольбергом, стала 
основою сучасного народознавства: «Для фольклору, інтеграль-
ної частини культури етносу, найбільш відповідний регіональ-
ний історико-етнографічний тип видань у поєднанні з жанровою 
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та структурною класифікацією матеріалу, що відтворює його 
у зв’язках з обрядами, звичаями, мовою народу, виявляє його 
внут рішню структуру й типологію» [2, с. 37].

Деідеологізація, деміфологізація суспільного життя останніх 
десятиліть зумовлює утвердження низки нових дослідницьких 
підходів, серед них – і осмислення фольклористичної спадщи-
ни О. Кольберга. Саме тепер, в умовах вільного діалогу різних 
дослідницьких шкіл, є можливість усебічного, багатогранного і 
системного наукового осягнення доробку О. Кольберга, адапта-
ції його спадщини до актуального культурного буття.
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MIASTO DAM CHRISTINE DE PIZAN

У статті йдеться про твір під назвою «Книга жіночого міста» / 
«Скарб міста жінок» та його авторку Христину Пізанську – першу 
французьку письменницю, про яку майже нічого невідомо в Польщі 
та Україні. У синтетичній формі в книзі представлено її біографію і 
середньовічний текст, написаний 1405 року – «Місто жінок» /«Жіноче 
місто». Книгу сприймають по-різному: як історію цивілізації з погляду 
освіченої жінки, історію відомих жінок, які привнесли різні цінності 
до історії та культури, як перший зразок феміністської літератури або 
ж просто як архітектурну метафору. Уже на початку XV ст. Христина 
Пізанська дозволила собі почати полеміку між чоловіком і жінкою, яка 
в XIX ст. трансформувалася у феміністські дискусії. 

Ключові слова: «Книга жіночого міста», феміністська література, 
дискусія.

Artykuł jest analizą powieści Księga o Mieście Kobiet / Skarb Mia-
sta Kobiet i autorce tej powieści Christine de Pizan, która jest mało zna-
na w Polsce i na Ukrainie. W formie syntetycznej przedstawiono biografię 
Christine de Pizan – pierwszej francuskiej poetki i bardzo ważnego tekstu 
średniowiecznego z 1405 roku Księga o Mieście Kobiet / Skarb Miasta Ko-
biet. Książka Christine jest różnie postrzegana: jako historia cywilizacji, 
postaci wybitnych kobiet w historii, jako pierwszy przykład literatury fe-
ministycznej lub jako metaforę architektoniczną. Na początku XV wieku 
Christine de Pisan była tak znana we Francji, że wzięła udział w słynnej 
debacie Querelle des femmes, która w XIX wieku została przekształcona w 
dyskusję feministyczną.

Słowa  kluczowe: Księga o Mieście Kobiet, literatura feministyczna, 
dyskusja.
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This text deals with the most important information about The book of 
the City of Ladies and it’s author – Christine de Pizan – both almost un-
known in Poland and Ukraine. In synthetic way is presented: biography 
of Christine de Pizan – the first French poet, and very important medieval 
text, written in 1405 – City of Ladies. Book of Christine is studied from dif-
ferent points of view: as a history of civilization from the point of view of 
educated woman – history of famous women who brought different values 
to human history and culture, as a beginning of feminist literature and as an 
architectonic metaphor.

At the beginning of 15th century Christine was so famous in France 
that she could permit herself to begin a polemic between men and woman 
known as Querelle des femmes which in 19th century transformed into a 
feminist discussion.

Keywords: The book of the City of Ladies, feminist literature, discussion. 

Wśród długiej listy literackich utopii, Cité des Dames jawi się 
jako wizja zupełnie niezwykła. Oto na przełomie 1404 i 1405 roku 
Christine de Pizan «buduje» miasto, miasto idealne, miasto – wspól-
notę kobiet, ale nie zwykłych kobiet, lecz dam szlachetnych, nie z 
urodzenia, lecz dzięki przymiotom ducha. Dzieło pióra pierwszej za-
wodowej francuskiej poetki i protoplastki feministek za jaką uchodzi 
Christine, jest nie tylko alegorią architektury, ale przede wszystkim 
nową historią świata napisaną z kobiecego punktu widzenia, jest też 
obroną kobiet – manifestem kobiecości, atakowanej i ograniczanej 
przez mężczyzn, w sposób fizyczny na co dzień i w intelektualnych 
rozważaniach na polu literatury.

***

W piśmiennictwie po raz pierwszy wspomina Christine, Louise- 
Felicite Guinement de Keralio w napisanej w XVIII wieku antolo-
gii francuskiej literatury, która wyszła spod kobiecego pióra [21]. 
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W tym, jakże krótkim, stanie badań nie można nie zawrzeć licznych 
francuskich wydań dzieł Christine poprzedzonych wstępem autor-
stwa Suzanne Solente [16]. To, do dziś aktualne opracowanie, zbiera 
po raz pierwszy informacje na temat działalności pisarskiej Christine 
de Pizan, podaje chronologiczną listę jej dzieł, a także lokalizację 
dwudziestu siedmiu zachowanych manuskryptów zawierających jej 
pisma [34]. Prawdziwe jednak zainteresowanie uczonych twórczoś-
cią Christine rozpoczyna się w latach siedemdziesiątych XX wieku, 
zwłaszcza we Francji i Stanach Zjednoczonych. W roku 1974 Mo-
nika Lange na uniwersytecie w Hamburgu i 1974 Maureen Curnow 
na Vanderbilt University, napisały pierwsze rozprawy doktorskie 
na temat Miasta Dam, publikując jednocześnie obszerne fragmen-
ty tekstu [24]. Obecnie dzieła Christine studiuje grupa uczonych z 
Francji, Anglii i Stanów Zjednoczonych zrzeszonych w Christine de 
Pizan Society 1. Dopiero w 1982 roku Earl Jeffrey Richards wydał w 
Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy tłumaczenie na współczes-
ny język angielski Miasta Dam, Christine de Pizan 2. W roku 1986 
wydano je w języku francuskim [15] oraz niemieckim [10]. Z lat 
1990 i 1997 pochodzą zaś hiszpańskie [13; 14] przekłady Miasta. 
Od roku 1997 kiedy Patrizia Caraffi [12] opublikowała włoskie tłu-
maczenie Miasta Dam, dzieła Christine znalazły się w centrum zain-
teresowania środowiska italskich badaczy literatury 3. W 2000 roku 
zorganizowano w Wenecji konferencję: Città delle Dame Christine 
de Pizan. Miasta kobiet w historii 4. W 2003 wydano zbiór tekstów 
dotyczących Miasta Dam, opracowanych przez Patrizię Caraffi [6]. 
Znalazły się w nim interesujące omówienia złożonej problematyki 
tego dzieła, między innymi na temat Querelle des femmes autorstwa 
Marii M. Rivera’y Garretas [32] i krótka analizę alegorii architekto-
nicznej autorstwa Patrizi Caraffi [4]. Dzieła Christine de Pizan nie 
były tłumaczone na język polski i można bez przesady powiedzieć, 
że nie są w Polsce znane. Rzadko pojawiają się też wzmianki na te-
mat autorki w opracowaniach historycznych [28, s. 181, 256–8, 269, 
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283]. Wyjątek stanowi opracowanie Magdaleny Sakowskiej, Portret, 
postać, autorka. Kobieta a literatura europejskiego średniowiecza, 
w którym badaczka wspomina Miasto Dam w kontekście pozycji, 
przywilejów i powinności kobiety u władzy w późnym średniowie-
czu [33]. Trzeba też dodać, że wyżej wymienione opracowania obco-
języczne, nie są też w Polsce dostępne. 

Christine de Pizan 5 
(1365–1430)

Christine urodziła się około roku 1365 w Wenecji. Jej ojciec Tom-
maso di Benvenuto da Pizzaro, po ukończeniu Uniwersytetu Boloń-
skiego przez kilka lat piastował urząd Kanclerza Republiki, następ-
nie przeniósł się do Paryża, gdzie otrzymał stanowisko nadwornego 
medyka i astrologa. Wkrótce został osobistym doradcą króla Karo-
la V. Christine wzrastała na królewskim dworze, dworze miłośnika 
sztuk i entuzjasty literatury, który stworzył najznakomitszą w tym 
czasie bibliotekę w Europie 6. Dzięki przyjaźni z zarządcą biblioteki 
Gillesem Maetem – Tommaso i Christine mieli dostęp do tego wspa-
niałego księgozbioru. W 1404 roku tak o tym wspominała autorka 
Miasta Dam w biografii Karola V: «Cóż więcej można powiedzieć 
o zacności króla Karola, i jego wielkiego zamiłowania do nauki i 
wiedzy; świadczy o tym piękna kolekcja ważnych ksiąg i wspaniała 
biblioteka, gdzie zgromadził fundamentalne dzieła, napisane przez 
największych autorów – znawców religii, teologii, filozofii i innych 
nauk. <…> Najlepsi kopiści jakich można było znaleźć pracowali 
dla niego bez wytchnienia» [16, s. 42]. Możliwość korzystania z kró-
lewskiej biblioteki była dla Christine fundamentalna dla jej formacji 
intelektualnej. W czasie, o którym mowa, u schyłku średniowiecza 
kobieta miała wyznaczone określone w życiu cele, miała być żoną 
i matką, a do tego nauka czytania i znajomość literatury nie były 
konieczne. Na szczęście dla siebie i dla literatury, Christine miała 
światłego ojca, który nakłaniał ją do studiowania, i równie mądrego 
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męża – Estienne’a de Castel, który ją w tych studiach wspierał. I kie-
dy nastąpiła seria nieszczęść, które doprowadzić miały ród Pizan 
do ruiny, Christine była kobietą niezwykłą, wykształconą, światłą i 
«najnieznośniejszą z uczonych niewiast» jak nazwał ją, nie bez racji, 
Robert Bossuat [1, s. 257] co należy rozumieć jako – odważną na 
tyle, by jej pisarski talent pozwolił utrzymać rodzinę. W 1380 roku 
«otworzyły się drzwi nieszczęść» [11, s. 152] dla rodziny Pizan. 
Po śmierci Karola V, Tommaso utracił liczne przywileje, w tym 
też niektóre z posiadłości. Wkrótce też zmarł. W 1390 roku umarł i 
Estienne de Castel, pozostawiając Christine, zaledwie dwudziesto-
pięcioletnią wdową, z trojgiem dzieci i matką na utrzymaniu. W dniu 
śmierci męża Christine wkroczyła w męski świat, świat interesów, o 
których nie miała pojęcia, świat lichwiarzy i długoletnich procesów 
sądowych. Te trudne chwile relacjonowała w Księdze o zmienności 
Fortuny posługując się metaforycznym opisem morskiej podróży 7. 
Oto Christine wraz z mężem znajdowała się na okręcie. Podczas bu-
rzy Estienne wypadł za burtę i zginął w odmętach, a ona pozostała 
sama pogrążona w żalu, jednak okręt dotarł bezpiecznie do brzegu. 
To wydarzenie jest obrazem metamorfozy jaką przeszła Christine. 
Z młodej, niedoświadczonej życiowo kobiety, stała się mężczyzną, 
mężnego serca i silnego ciała. Przemiana w mężczyznę – a może w 
człowieka (w języku francuskim wyraz «homme» ma oba te zna-
czenia) jest momentem symbolicznym, oznacza przejście do życia 
samodzielnego i odpowiedzialnego, do życia pełnego, które zare-
zerwowane było dla mężczyzn. Christine pisze: «Wtedy stałam się 
prawdziwym mężczyzną, to nie bajka / zdolnym dowodzić okrętem / 
Fortuna nauczyła mnie tego zawodu» [12, s. 15].

Zrządzeniem losu Christine zostaje poetką, pierwszą w historii 
zawodową pisarką [29]. Wcześniej prawdopodobnie zajmowała się 
przepisywaniem ksiąg, z czasem nadzorowała kopistów, w końcu za-
częła pisać i o odnosić sukcesy. Na zlecenie Filipa Burbona napisała 
biografię Karola V – Livre des faiset bonnes meurs du sage roy Char-
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les V. Zamawiali u niej drogocenne manuskrypty Karol VI, Jan de 
Berry, Ludwik Orleański 8 i jego żona Valentina Visconti. Izabeli Ba-
warskiej, dedykowała egzemplarz zawierający jej wszystkie dzieła 9.

Querelle des femmes. Kiedy w roku 1404 Christine rozpoczynała 
pracę nad Miastem Dam, była już znaną pisarką, szanowaną na tyle, 
iż mogła pozwolić sobie na skreślenie kobiecej wersji historii ludz-
kości. Ale kiedy tworzyła swą utopijną wizję, nie była już mężczy-
zną, była kobietą dojrzałą, świadomą swej wartości, kobietą – rzec 
by można – walczącą o prawa kobiet. Stąd w tekście Miasta znala-
zło się stwierdzenie, iż: «Kobiety powinny błogosławić i wychwalać 
Boga, za to, że złożył skarb ich dusz w kobiecym ciele» 10. Już w 
roku 1399 w odpowiedzi na Powieść o Róży, Jana z Meun, Christine 
napisała List do Boga Miłości, w którym otwarcie sprzeciwiała się 
znieważaniu kobiet. 

Gorzko też skarżą się rzeczone damy
Na zniewag brzemię, haniebne nagany,
Zdrady, obrazy i obelgi wielkie,
Fałsze, rozliczne inne krzywdy wszelkie,
Na to, że zdrajcy szkalują je co dnia,
Szydzą, w niesławę wpędzają niegodnie.
We Francji całej żale słychać pono,
W kraju, co był im tarczą i obroną,
Co w racje niewiast przeciw wszystkim wierzył,
Jako się godzi, i czynić należy
W szlachetnym kraju, gdzie dworność panuje...
<…>
Cóż to za mówcy, cóż za zgromadzenia,
Gdzie cześć niewieścią w błoto się zamienia! [17, s. 257]

Spór, który początkowo był tylko Querelle de la Rose, i odnosił 
się do tekstu Powieści o Róży, zawładnął wkrótce całym środowi-
skiem Paryskiego Uniwersytetu, środowiskiem męskim i przerodził 
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się w Querelle des dames – dyskusję na temat praw kobiet, w tym ich 
prawa do edukacji 11. W niedługim czasie (ok. 1290 roku) powstały 
Lamentationes Mateola 12, Rzecz o Jastrzębiu czy Zwierciadło mał-
żeństwa Eustachego Deschampsa [39], piętnujące przywiązanie ko-
biet do zbytku i ich rzekome wygórowane wymagania, oraz Piętna-
ście uciech stanu małżeńskiego Gillesa Bellamere’a, przedstawiające 
męża jako ofiarę wyszydzaną przez gderliwą i nieustępliwą żonę.

Należy podkreślić, że choć Christine popierał jedynie Kanclerz 
Uniwersytetu – Jean Gerson, ta nie ustała w walce i w utopijnej wizji 
Miasta – przedstawiła kobiecą historię świata, uwypuklając cnoty i 
zasługi płci niewieściej dla rozwoju ludzkości. Swą obronę kobiet 
kontynuowała w Księdze o Trzech Cnotach (Le Livre des Trois Ver-
tus) i w poemacie napisanym w obronie Joanny d’Arc (Le Ditié de 
Jehanne d’Arc).

Cité des Dames. W roku 1404 Christine de Pizan napisała Le 
Livre de la Cité des Dames 13, zaś do listopada roku 1405 dokonała 
uzupełnienia tej księgi znanej pod tytułem Le Livre de Trois Vertus 
lub Le Tresor de la Cité des Dames 14. Miasto Dam (przede wszyst-
kim w drugiej redakcji) zachowało się w dwudziestu siedmiu egzem-
plarzach, z których pięć zostało zredagowanych za życia Christine.

Są to: Trzy manuskrypty z Biblioteki Narodowej w Paryżu: 
pierwszy (Fonds français 607) datowany na przełom 1407/1408 roku 
i dedykowany Janowi de Berry, drugi (Fonds français 1179) z lat 
1407–1410, trzeci (Fonds français 1178) z lat 1410–1418. Jeden eg-
zemplarz znajdujący się w Bibliotece królewskiej w Brukseli (Bi-
bliotheque royale 9393) pochodził z biblioteki księcia Burgundii, 
przepisany prawdopodobnie dla Jana Trwożliwego i jego żony przed 
rokiem 1410. Piąty, którey znajduje się w Bibliotece Brytyjskiej w 
Londynie (Harley 4431 15) należał do Izabeli Bawarskiej, powstał 
między 1410 a 1415 rokiem.

Londyński egzemplarz – Herley 4431 – jest zdaniem większości 
badaczy, tekstem najbardziej reprezentatywnym, zawierającym pis-
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ma w kształcie ostatecznym, wypracowanym i poprawionym przez 
samą autorkę 16.

Jak zostało wyżej powiedziane, Miasto Dam powstało jako «głos» 
w dyskusji w obronie kobiet. Bezpośrednim impulsem pod wpływem, 
którego napisano omawiany tekst była lektura Lamemtationes Mate-
ola. Christine była niezwykle poruszona przeczytanym tekstem, od-
noszącym się do kobiet w sposób lekceważący, ubliżający ich inte-
ligencji. Czytając argumentację Mateusza dostrzegła, że kobiety nie 
mogą osiągać tej samej pozycji co mężczyźni, gdyż odmawia im się 
prawa do edukacji. W tym czasie panowało powszechne przekonanie, 
że kobieta nie jest stworzona do lektury, ale jak mówiło popularne 
przysłowie: «Bóg stworzył kobietę do płaczu, gadania i tkania» 17. Jan 
z Meun w Powieści o róży wyraził pogardę dla Heloizy, która próbo-
wała pokonać niedoskonałość swej kobiecej natury i studiować litera-
turę. W roku 1265 roku Philippe de Navarre, w swoim traktacie zapi-
sał znamienne zdanie: «Kobiecie nie przystoi ani czytanie ani pisanie, 
chyba że jest mniszką» [20, s. 16]. Podobnie, wiek później Kawaler 
La Tour Landry w Livre pour l’enseignement de ses filles pouczał oj-
ców i mężów, że: «nie jest wcale konieczne aby kobieta umiała pisać, 
ale dobrze byłoby aby potrafiła czytać» [26]. Odmienne stanowisko 
prezentował jedynie wspominany już Jan Gerson, który zachęcał swe 
siostry do nauki czytania i pisania, i który prezentował pierwsze dzieła 
Christine na Uniwerstecie Paryskim 18. Problem braku edukacji kobiet 
będzie wielokrotnie powracał na kartach Miasta Dam, ważniejszym 
jednak dla pierwszej zawodowej poetki był fakt, że wobec analfabety-
zmu wśród kobiet, wszystko co do jej czasów powstało, wyszło spod 
pióra mężczyzn i prezentuje męski sposób postrzegania świata 19. Lek-
tura pism poniżających kobiety, utwierdziła Christine w przekonaniu, 
że ta wizja świata jest zła i niesprawiedliwa. Postanowiła więc oba-
lić typowo «męską» tradycję i napisać historię ludzkości z jej punktu 
widzenia, kobiety wyedukowanej i świadomej acz nie przeceniającej 
własnej wartości 20.
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Metafora architektoniczna. Christine de Pizan buduje Miasto 
Dam by dać kobietom schronienie, bezpieczne miejsce, gdzie szla-
chetne damy będą mogły czuć się wolne i nie będą obiektem ataku i 
poniżenia ze strony mężczyzn. 

Księgę rozpoczyna półstronnicowa miniatura przedstawiająca 
dwie sceny 21. Oto pogrążonej w smutku nad lekturą Lamentationes 
Christine, ukazują się trzy koronowane damy. Są to personifikacje 
Rozumu, Prawości i Sprawiedliwości, które pomogą poetce wybu-
dować Miasto. Oto jak pisała o tym spotkaniu:

«Wstałam by okazać im szacunek, nie mogąc dobyć słów, pogrążo-
na w ciszy patrzyłam na nie. W głębi serca poczułam ogromny podziw, 
zadawałam sobie pytanie kim są. <…> Chciałam zapytać o ich imiona 
i o znaczenie przedmiotów, które trzymają w dłoniach. <…> chciałam 
zapytać dlaczego mi się ukazały [12, s. 51]. Christine stała by tak dalej 
podziwiając szlachetne kobiety, ale Rozum, czytając w jej myślach 
odezwała się: Droga moja, wiedz, że opatrzność Boża, która nie po-
zostawia nic przypadkowi, postanowiła, że my, choć posiadamy boską 
naturę, zstępujemy do tego niższego świata, w celu zaprowadzenia 
porządku i nadania praw, którymi, każda z nas się kieruje z woli Bo-
żej, z którego zostałyśmy zrodzone i którego jesteśmy córkami. Moim 
zadaniem jest uświadomienie mężczyzn i kobiet, że obrali drogę błędu 
i sprowadzenie ich na właściwą. Kiedy popełniają błędy, jeśli mają 
zdolność poznania mnie, udaję się do nich w tajemnicy i ich napomi-
nam, wytykając błędy. <…> Noszę ze sobą zwierciadło. Wiedz, że 
ktokolwiek się w nim przejrzy, do głębi pozna swe jestestwo. Moje 
zwierciadło <…> nie przypadkiem otaczają drogie kamienie, jak wi-
dzisz: dzięki niemu, bowiem można poznać istotę, wartość, proporcje 
i miary wszystkich rzeczy, i nic nie może być dobrze zrobione bez 
niego [12, s. 53]. Następnie przemówiły siostry Rozumu. Pierwsza 
odezwała się Prawość: Nazywam się Prawość, i moje miejsce częściej 
jest w niebie niż na ziemi, jako blask i splendor Boga, jako posłaniec 
jego dobroci, staję wśród sprawiedliwych i nakłaniam ich do czynienia 
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dobra, daję każdemu to, co mu przynależne, mówię i bronię prawdy, 
walczę o prawa biednych i niewinnych, bronię fałszywie oskarżonych. 
Jestem obrońcą sług Bożych, przeciwstawiam się mocy i wpływom 
niegodziwców. Wynagradzam cierpiącym. A nagrodą jest dobroć. 
Przeze mnie Bóg ukazuje swoje tajemnice tym, których kocha, ja je-
stem ich adwokatem w niebie. Ten jaśniejący prosty przedmiot, który 
widzisz w moich dłoniach, podobny do berła, to prosta reguła, która 
oddziela rację od błędu i wskazuje różnicę między dobrem a złem: kto 
za nią podąża, nie może się mylić. To bastion pokoju, rada i wsparcie 
sprawiedliwych, które uderza w nikczemników» [12, s. 59]. Ostatnia 
przemówiła Sprawiedliwość: «Christine, przyjaciółko moja, ja jestem 
Sprawiedliwość, ukochana córka Boga, moja istota rodzi się wprost z 
jego osoby. Przebywam w niebie, na ziemi i w piekle: w niebie przez 
chwałę świętych i dusz błogosławionych, na ziemi by rozdawać każ-
demu jego część dobra i zła, na którą zasługuje, w piekle by ukarać 
nikczemników. Nie opowiadam się za nikim, nie mam przyjaciół ani 
wrogów, moja wola jest niezmienna, nie przekonuje mnie miłosierdzie 
i okrucieństwo mnie nie wzrusza. Moim jedynym zadaniem jest sądzić 
i oddawać każdemu, co mu się należy. Ja utrzymuję porządek wszyst-
kich rzeczy, beze mnie nie byłoby nic stałego. Ja jestem w Bogu, a 
Bóg we mnie, jesteśmy jednym i tym samym. Kto idzie za mną nie 
może upaść, moja droga jest pewna. <…> Ten oto wielki, złoty pu-
char, który widzisz w mojej prawej dłoni, otrzymałam od Boga, mego 
ojca, służy do odmierzenia tego, co każdemu należne. Jest na nim znak 
lilii świętej Trójcy, jest sprawiedliwy wobec wszystkich, nikt nie może 
narzekać» [12, s. 61–63].

Christine opisuje dokładnie personifikacje cnót, atrybuty i ich 
znaczenie. Wszystkie przedstawiono w typie świętych dziewic. Ich 
korony nie oznaczają królowania, jak same mówią «przebywają» na 
ziemi, w niebie lub piekle, ale nie są władczyniami tych miejsc. Ko-
rona jest oznaką królewskiej godności, szlachetności, którą osiąga 
się przez odkrycie i wierność swej naturze – dobrej z przyrodzenia, 

http://www.etnolog.org.ua

І
Bóg we mnie, jesteśmy jednym i tym samym. Kto idzie za mną nie 

І
Bóg we mnie, jesteśmy jednym i tym samym. Kto idzie za mną nie 
może upaść, moja droga jest pewna.Іmoże upaść, moja droga jest pewna.
char, który widzisz w mojej prawej dłoni, otrzymałam od Boga, mego Іchar, który widzisz w mojej prawej dłoni, otrzymałam od Boga, mego 
ojca, służy do odmierzenia tego, co każdemu należne. Jest na nim znak Іojca, służy do odmierzenia tego, co każdemu należne. Jest na nim znak 
lilii świętej Trójcy, jest sprawiedliwy wobec wszystkich, nikt nie może Іlilii świętej Trójcy, jest sprawiedliwy wobec wszystkich, nikt nie może 
narzekać»Іnarzekać»І[12, s.І[12, s.

Christine opisuje dokładnie personifikacje cnót, atrybuty i ich ІChristine opisuje dokładnie personifikacje cnót, atrybuty i ich 
znaczenie. Wszystkie przedstawiono w typie świętych dziewic. Ich Іznaczenie. Wszystkie przedstawiono w typie świętych dziewic. Ich 

М
chwałę świętych i dusz błogosławionych, na ziemi by rozdawać każ

М
chwałę świętych i dusz błogosławionych, na ziemi by rozdawać każ
demu jego część dobra i zła, na którą zasługuje, w piekle by ukarać 

М
demu jego część dobra i zła, na którą zasługuje, w piekle by ukarać 
nikczemników. Nie opowiadam się za nikim, nie mam przyjaciół ani 

М
nikczemników. Nie opowiadam się za nikim, nie mam przyjaciół ani 
wrogów, moja wola jest niezmienna, nie przekonuje mnie miłosierdzie 

М
wrogów, moja wola jest niezmienna, nie przekonuje mnie miłosierdzie 
i okrucieństwo mnie nie wzrusza. Moim jedynym zadaniem jest sądzić 

М
i okrucieństwo mnie nie wzrusza. Moim jedynym zadaniem jest sądzić 

Мi oddawać każdemu, co mu się należy. Ja utrzymuję porządek wszystМi oddawać każdemu, co mu się należy. Ja utrzymuję porządek wszyst
kich rzeczy, beze mnie nie byłoby nic stałego. Ja jestem w Bogu, a Мkich rzeczy, beze mnie nie byłoby nic stałego. Ja jestem w Bogu, a 
Bóg we mnie, jesteśmy jednym i tym samym. Kto idzie za mną nie МBóg we mnie, jesteśmy jednym i tym samym. Kto idzie za mną nie 
może upaść, moja droga jest pewna.Мmoże upaść, moja droga jest pewna.
char, który widzisz w mojej prawej dłoni, otrzymałam od Boga, mego Мchar, który widzisz w mojej prawej dłoni, otrzymałam od Boga, mego 
ojca, służy do odmierzenia tego, co każdemu należne. Jest na nim znak Мojca, służy do odmierzenia tego, co każdemu należne. Jest na nim znak 
lilii świętej Trójcy, jest sprawiedliwy wobec wszystkich, nikt nie może Мlilii świętej Trójcy, jest sprawiedliwy wobec wszystkich, nikt nie może 

Ф
za nią podąża, nie może się mylić. To bastion pokoju, rada i wsparcie 

Ф
za nią podąża, nie może się mylić. To bastion pokoju, rada i wsparcie 
sprawiedliwych, które uderza w nikczemników»

Ф
sprawiedliwych, które uderza w nikczemników»
przemówiła Sprawiedliwość: «Christine, przyjaciółko moja, ja jestem 

Ф
przemówiła Sprawiedliwość: «Christine, przyjaciółko moja, ja jestem 
Sprawiedliwość, ukochana córka Boga, moja istota rodzi się wprost z 

Ф
Sprawiedliwość, ukochana córka Boga, moja istota rodzi się wprost z 
jego osoby. Przebywam w niebie, na ziemi i w piekle: w niebie przez Фjego osoby. Przebywam w niebie, na ziemi i w piekle: w niebie przez 
chwałę świętych i dusz błogosławionych, na ziemi by rozdawać każФchwałę świętych i dusz błogosławionych, na ziemi by rozdawać każ
demu jego część dobra i zła, na którą zasługuje, w piekle by ukarać Фdemu jego część dobra i zła, na którą zasługuje, w piekle by ukarać 
nikczemników. Nie opowiadam się za nikim, nie mam przyjaciół ani Фnikczemników. Nie opowiadam się za nikim, nie mam przyjaciół ani 
wrogów, moja wola jest niezmienna, nie przekonuje mnie miłosierdzie Фwrogów, moja wola jest niezmienna, nie przekonuje mnie miłosierdzie 
i okrucieństwo mnie nie wzrusza. Moim jedynym zadaniem jest sądzić Фi okrucieństwo mnie nie wzrusza. Moim jedynym zadaniem jest sądzić 

Е
Przeze mnie Bóg ukazuje swoje tajemnice tym, których kocha, ja je

Е
Przeze mnie Bóg ukazuje swoje tajemnice tym, których kocha, ja je
stem ich adwokatem w niebie. Ten jaśniejący prosty przedmiot, który 

Е
stem ich adwokatem w niebie. Ten jaśniejący prosty przedmiot, który 
widzisz w moich dłoniach, podobny do berła, to prosta reguła, która Еwidzisz w moich dłoniach, podobny do berła, to prosta reguła, która 
oddziela rację od błędu i wskazuje różnicę między dobrem a złem: kto Еoddziela rację od błędu i wskazuje różnicę między dobrem a złem: kto 
za nią podąża, nie może się mylić. To bastion pokoju, rada i wsparcie Еza nią podąża, nie może się mylić. To bastion pokoju, rada i wsparcie 
sprawiedliwych, które uderza w nikczemników» Еsprawiedliwych, które uderza w nikczemników» [12, s.Е[12, s. 59]. Ostatnia Е59]. Ostatnia 
przemówiła Sprawiedliwość: «Christine, przyjaciółko moja, ja jestem Еprzemówiła Sprawiedliwość: «Christine, przyjaciółko moja, ja jestem 
Sprawiedliwość, ukochana córka Boga, moja istota rodzi się wprost z ЕSprawiedliwość, ukochana córka Boga, moja istota rodzi się wprost z 
jego osoby. Przebywam w niebie, na ziemi i w piekle: w niebie przez Еjego osoby. Przebywam w niebie, na ziemi i w piekle: w niebie przez 



104

Małgorzata WRZEŚNIAK

sprawiedliwej i prawej. Tak jak święte dziewice otrzymują korony na 
znak ostatecznego zwycięstwa nad grzechem i królowania cnoty, Ro-
zum, Prawość i Sprawiedliwość, jako przymioty Matki Bożej – Kró-
lowej Wszystkich Cnót 22, będą ostatecznie panować w Mieście 23.

Trzy cnoty mają prowadzić Christine podczas pracy. Rozum tłu-
maczy powody ukazania się poetce: «Mówię ci, że nie przybyłyśmy 
tu przypadkowo, bo nie robimy nic bez dobrego powodu. Nie uka-
zujemy się każdemu, ale ty, która umiłowałaś poszukiwanie praw-
dy, która poświęcasz się nauce, w samotności i z dala od ludzi, je-
steś godna naszej wizyty. <…> Jest powód ważny i szczególny, dla 
którego przybyłyśmy, zrozumiesz go z naszych słów: aby naprawić 
szkody, które i ciebie dotknęły, po to by damy i kobiety wartościo-
we miały od teraz na przyszłość miejsce ucieczki, schronienia przez 
agresorami. <…> Dlatego my, trzy Damy, poruszone miłosierdziem, 
przybyłyśmy tu, oznajmić powstanie szczególnej budowli, uforty-
fikowanego miasta, założonego na solidnych fundamentach, a ty 
jesteś wybrana i przeznaczona do budowy z naszą pomocą i radą. 
Będą tu mieszkać wszystkie szlachetne kobiety i kobiety zasługu-
jące na cześć, a bramy miasta zostaną zamknięte przed kobietami 
 niecnotliwymi» 24.

Miasto wzniesione przez Christine dzięki pomocy Rozumu, Pra-
wości i Sprawiedliwości, ma być uporządkowane i otoczone murem 
obronnym, który obroni mieszkanki przed atakami z zewnątrz. Ale 
mur ma też drugą funkcję, oddziela to, co opiera się na racjonal-
nych podstawach, na mierze i proporcji, od nieposkromionej natury. 
Mur rozdziela porządek i chaos, prawo boskie, którym żyje miasto 
i prawo naturalne – prawo silniejszego, które praktykuje się poza 
nim. Miasto Dam nie jest urbanistyczną wizją idealnego ośrodka 
miejskiego, w tej sferze powiela wygląd ufortyfikowanego miasta 
średniowiecznego, jest jednak wizją idealnej społeczności złożonej 
z kobiet zorganizowanej w miejskiej przestrzeni. Do miasta nie mają 
wstępu jednak wszystkie kobiety, lecz szlachetne damy, ale nie tylko 
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z urodzenia, lecz kobiety godne, szlachetne przez cnoty i przymioty 
charakteru [12, s. 54]. To one stworzą społeczność wolną, niezależną 
i wieczną. W tym sensie Christine nawiązuje do wizji Niebiańskiego 
Jeruzalem z Apokalipsy św. Jana – miasta końca czasów, w którym 
zamieszkają na wieczność wszyscy sprawiedliwi. Autorka musiała 
też znać Państwo Boże św. Augustyna 25. Civitas Dei, nazywane Od-
kupioną Rodziną Pana Chrystusową, Podróżującym Państwem Chry-
stusa Króla, Królestwem Bożym, Miastem Bożym jest społecznością 
wiernych oddających cześć Bogu i postępujących wedle jego przy-
kazań, rozszerzonych naukami Jezusa, jest ponadczasową wspólnotą 
tych, którzy uwierzyli, że Słowo stało się Ciałem, odrzucając bóstwa 
i obrzędy innych wierzeń 26. W opozycji do Królestwa Chrystusa 
pozostaje państwo ziemskie funkcjonujące także ponadczasowo, ale 
szczególnie mocno objawiające się w życiu doczesnym. Powstało 
w wyniku grzechu pierworodnego, a skupia ludzi pragnących żyć 
wedle ciała, nie jak obywatele Państwa Bożego – wedle ducha. Od 
chwili upadku człowieka dwa państwa trwają równocześnie 27. Oba 
istnieją jednocześnie na ziemi 28, lecz w wieczności trwać obok sie-
bie nie będą, bowiem państwo ziemskie zostanie potępione. Wizja 
Państwa Bożego św. Augustyna jest też historią ludzkości napisaną 
w obronie religii chrześcijańskiej, jest historią powstałą w oparciu 
o tekst Pisma Świętego, jest w końcu historią sprawiedliwych mę-
żów – patryjarchów, proroków. Christine pisze nową historię, histo-
rię cnotliwych kobiet, które spełniły fundamentalną rolę w budowa-
niu cywilizacji i kultury. Aby móc zrealizować ten zupełnie rewolu-
cyjny na owe czasy projekt, Christine musiała się posłużyć alegorią. 
Na początku tekstu przedstawiła trzy alegoryczne figury obrazujące 
przymioty, które pozwolą napisać księgę. Rozum – intelekt w czasie, 
kiedy powstawało Miasto Dam, przynależał mężczyznom, kobieta 
wypowiadająca się publicznie narażała się na śmieszność 29. Trzy 
boże wysłanniczki, to nie tylko cnoty jakimi odznacza się poetka, 
ale też inspiracja autorki Miasta 30. Pojawiają się przed Christine, 
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aby uwolnić świat od krzywdzących kobiety przesądów. Niektórzy 
badacze słusznie widzą w tej wizji nawiązanie do Zwiastowania 
Marii [30, s. 91]. Trzy cnoty, niczym Archanioł Gabryjel wysłane 
przez Boga, przybywają do wybranej – Christine, aby za jej udzia-
łem wytępić na ziemi grzech zabobonu. Owocem tej działalności bę-
dzie księga. Tutaj odsłania się najważniejsza metafora: miasto jest 
jednocześnie księgą, a księga będzie zawierać historię szlachetnych 
dam. Akt założenia miasta porównany jest do aktu tworzenia księgi. 
Alegoria architektoniczna w Mieście Dam służy do wyrażenia idei, 
że księga ta opiera się na racjonalnych podstawach, księga jest upo-
rządkowana i budowana niczym dzieło architektury. W ten sposób 
budowa historii świata, a raczej jej przebudowa jawi się jako zupeł-
nie nowatorska idea (w roku 1405!). Założenie miasta równoznacz-
ne z pisaniem księgi historii kobiet zostało zobrazowane w drugiej 
scenie miniatury poprzedzającej tekst Miasta Dam. Oto Rozum wraz 
z Christine budują mur obronny. Rozum podaje kamienie a Christi-
ne, z kielnią w dłoni przygotowuje zaprawę. Kamieniami są żywoty 
owych szlachetnych dam, które Christine scali za pomocą kielni – 
pióra 31 w miasto – księgę. Rozum poddaje ideę formy miasta – księ-
gi a Christine ją realizuje. Tak rozpoczyna się budowa miasta i pisa-
nie księgi. Rozum karze Christinie wziąć do ręki motykę i kopać «na 
polu literatury», przed założeniem fundamentów należy bowiem naj-
pierw oczyścić teren z «błota i czarnych kamieni», symbolizujących 
zabobony i stereotypy dotyczące kobiet. Na placu budowy pozostaną 
tylko piękne, białe, błyszczące kamienie 32 – kobiety szlachetne, z 
których powstanie miasto. Żywe kamienie z wizji św. Augustyna, z 
których wznosi się budowla Kościoła na ziemi [35, s. 350], poetka 
zamienia w «kamienie – kobiety». Fundamentami miasta są Królowe 
i Wojowniczki – to kamienie duże i mocne, mur obronny powstaje z 
kamieni – kobiet o wielkiej sile i wiedzy. Prawość, pomaga wznieść 
Christine piękne pałace, wieże i ulice – to kamienie błyszczące, naj-
droższe ze wszystkich, uosabiają kobiety cnotliwe. Dzieło wieńczy 
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rządkowana i budowana niczym dzieło architektury. WЕrządkowana i budowana niczym dzieło architektury. W ten sposób Еten sposób 
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Sprawiedliwość, która wprowadza do miasta święte i męczennice 
oraz ich Królową – Matkę Bożą. W mieście wzniesionym z mate-
riałów, które cnota rozświetla tak mocno, iż można przeglądać się 
w nich jak w lustrze znajdą schronienie wszystkie szlachetne damy 
teraz i w przyszłości. Tak o tym pisze Christine de Pizan: 

Niech Bóg będzie błogosławiony! Moje szlachetne Damy! Nasze 
miasto jest wzniesione i ukończone. <…> Zostało wybudowane dla 
wszystkich godnych Dam z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 
Najdroższe siostry moje, to naturalne, że cieszy się serce, kiedy wy-
chodzi zwycięsko z takiego przedsięwzięcia a wrogowie są zmiesza-
ni. <…> Ale, moje drogie damy, nie zmarnujcie tego nowego dzie-
dzictwa, jak czynią ignoranci, którzy napełniają się dumą kiedy się 
bogacą, ale idźcie za przykładem waszej Królowej, Dziewicy – wład-
czyni, która po tym jak ogłoszono jej wielki honor, że zostanie Mat-
ką Boga, uniżyła się jeszcze bardziej nazywając się sługą Bożą [12, 
s. 497–499].

Nowatorstwo czy naśladownictwo? Badając tekst Christine de 
Pizan Miasto Dam nie można nie wspomnieć o źródłach, które po-
służyły do napisania księgi. Inspiracją, która pomogła w budowaniu 
alegorycznej, utopijnej wizji były niewątpliwie apokaliptyczna wizja 
Niebiańskiej Jerozolimy i Civitas Dei św. Augustyna. Teść zaś ży-
wotów kobiet inspirował tekst z 1361 roku autorstwa Giovanni’ego 
Boccaccia De mulieribus claris 33, będący zbiorem opisów sław-
nych niewiast. Do połowy XV wieku Miasto Dam, uważane było 
za dzieło Boccaccia 34. Jednak Christine nie jest kopistką, do swych 
źródeł podchodzi krytycznie, sięga do ich formy, ale nie treści. Choć 
w Mieście pojawiają się te same postaci, które opisał Boccaccio, 
są jednak przedstawione w innym świetle 35. Nowatorstwo tekstu 
Christine zasadza się na idei rehabilitacji kobiet, przez uwypukle-
nie pozytywnych cech ich charakteru lub zbawiennych skutków 
ich piętnowanego przez Owidiusza, Boccaccia czy Dantego, dzia-
łania 36. Opis Christine jest znacznie bogatszy, Boccaccio pomija 
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zacne kobiety w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej, koncentru-
jąc się na przykładach pogańskiego antyku. Christine buduje gene-
alogię kobiet przedstawiając postaci mitologiczne, biblijne, święte 
męczenniczki oraz współczesne jej szlachetne damy. Jest jeszcze 
jedna cecha, która odróżnia księgę Christine od Sławnych Kobiet 
Boccaccia. Kiedy ten ostatni przedstawia zbiór życiorysów kobiet, 
poetka przedstawia tylko wybrane aspekty ich charakterów, zacho-
wań czy zdarzeń, tak, aby ilustrowały główną tezę dzieła. Miasto 
Dam, podzielone na trzy księgi, z których każda jest zbiorem opi-
sów kobiet szczególnie wyróżniających się przymiotami wypływa-
jącymi z trzech cnót – Rozumu, Prawości i Sprawiedliwości. Księga 
pierwsza, powstała z inspiracji Rozumu, prezentuje obok kobiet za-
łożycielek miast jak Semiramida, fundatorka Babilonu i Dydona – 
Kartaginy, kobiety zasłużone politycznie (Ceres, która stworzyła 
społeczność kierującą się prawami [12, s. 176–177]) i militarnie, 

Christine de Pizan odwiedzają Trzy Cnoty  
i budowa Miasta Dam

http://www.etnolog.org.ua

І
męczenniczki oraz współczesne jej szlachetne damy. Jest jeszcze 

І
męczenniczki oraz współczesne jej szlachetne damy. Jest jeszcze 
jedna cecha, która odróżnia księgę Christine od Іjedna cecha, która odróżnia księgę Christine od 
Boccaccia. Kiedy ten ostatni przedstawia zbiór życiorysów kobiet, ІBoccaccia. Kiedy ten ostatni przedstawia zbiór życiorysów kobiet, 
poetka przedstawia tylko wybrane aspekty ich charakterów, zachoІpoetka przedstawia tylko wybrane aspekty ich charakterów, zacho
wań czy zdarzeń, tak, aby ilustrowały główną tezę dzieła. Іwań czy zdarzeń, tak, aby ilustrowały główną tezę dzieła. 
Dam ІDam, І, podzielone na trzy księgi, z których każda jest zbiorem opiІpodzielone na trzy księgi, z których każda jest zbiorem opi
sów kobiet szczególnie wyróżniających się przymiotami wypływaІsów kobiet szczególnie wyróżniających się przymiotami wypływa
jącymi z trzech cnótІjącymi z trzech cnót

М
zacne kobiety w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej, koncentru

М
zacne kobiety w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej, koncentru
jąc się na przykładach pogańskiego antyku. Christine buduje geneМjąc się na przykładach pogańskiego antyku. Christine buduje gene
alogię kobiet przedstawiając postaci mitologiczne, biblijne, święte Мalogię kobiet przedstawiając postaci mitologiczne, biblijne, święte 
męczenniczki oraz współczesne jej szlachetne damy. Jest jeszcze Мmęczenniczki oraz współczesne jej szlachetne damy. Jest jeszcze 
jedna cecha, która odróżnia księgę Christine od Мjedna cecha, która odróżnia księgę Christine od 
Boccaccia. Kiedy ten ostatni przedstawia zbiór życiorysów kobiet, МBoccaccia. Kiedy ten ostatni przedstawia zbiór życiorysów kobiet, 
poetka przedstawia tylko wybrane aspekty ich charakterów, zachoМpoetka przedstawia tylko wybrane aspekty ich charakterów, zacho
wań czy zdarzeń, tak, aby ilustrowały główną tezę dzieła. Мwań czy zdarzeń, tak, aby ilustrowały główną tezę dzieła. М

Christine de Pizan odwiedzają Trzy Cnoty 

М
Christine de Pizan odwiedzają Trzy Cnoty 

i budowa 

М
i budowa Фzacne kobiety w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej, koncentruФzacne kobiety w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej, koncentru

jąc się na przykładach pogańskiego antyku. Christine buduje geneФjąc się na przykładach pogańskiego antyku. Christine buduje geneФChristine de Pizan odwiedzają Trzy Cnoty ФChristine de Pizan odwiedzają Trzy Cnoty 
i budowa Фi budowa MiastaФMiasta DamФDam ЕЕ



MIASTO DAM CHRISTINE DE PIZAN

109

oraz kobiety wyedukowane. Ma obrazować wkład kobiet w budo-
wę kultury i cywilizacji. Księga druga, budowana Prawość, zawiera 
opis kobiet wizjonerek i prorokiń, kobiet wyróżniających się do-
zgonną miłością wobec rodziców, lub miłością małżeńską. Znajdują 
się tu przykłady zbawiennych skutków działalności niewiast, ich 
stałości kontrastującej z niestałością mężczyzn, kobiet walczących 
w imię miłości, w końcu kobiet sławnych przez przypadek. Biogra-
fie te mają uzasadniać założenie Chriastine, iż piękno i atrakcyjność 
płci niewieściej zasadza się na prawości 37, uczciwości i gotowości 
do poświęceń. Część trzecia, nadzorowana przez Sprawiedliwość 
dedykowana jest świętym kobietom, zawiera pochwałę Matki Bo-
żej, opisuje święte i męczennice 38. Żywoty opisanych w ostatniej 
księdze kobiet mają dowodzić siły woli słabej płci, determinacji 
w działaniu, mądrości w podejmowaniu świadomych decyzji oraz 
równości intelektualnej kobiet i mężczyzn 39. Źródłem wszystkich 
przymiotów tych kobiet, zwłaszcza ich wewnętrznej siły, jest ich 
czystość i niewinność. Okupione męczeństwem dziewictwo świę-
tych, bronione wytrwale i świadomie staje się alegorią wyboru do-
konanego przez wszystkie przyszłe mieszkanki Miasta, które by w 
nim przebywać, muszą się oprzeć nie tylko zmysłowym urokom 
małżeńskiego stanu ale i obowiązkom z niego wynikającym. W ten 
sposób ze strażniczek domowego ogniska ograniczonych intelektu-
alnie z powodu braków w edukacji, staną się damami wolnymi, a 
pielęgnując cnoty, będą rozwijać swe naturalne zdolności. Zdolność 
kobiet do podejmowania autonomicznych decyzji była dla Christine 
bardzo istotna, nieprzypadkowo schronieniem dam jest miasto oto-
czone murem broniącym właśnie wolności w dokonywaniu wyboru 
i prawa do decydowania o własnym życiu 40. 

***

Christine de Pizan przez swe wypowiedzi w obronie kobiet sta-
wiana na początku feministycznej historiografii, nie miała jednak 
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zamiaru walczyć o równouprawnienie płci ani przeczyć tradycyjnej 
roli kobiety jako żony i matki, którą sama była, chciała tylko by ko-
bieta lepiej wykorzystywała swe wrodzone zdolności do poznania 
otaczającego ją świata, który jest dziełem Boga. Dążąc do jasno 
obranego celu, Christine przeciwstawia się wielkim autorytetom, 
krytykuje między innymi definicję płci św. Tomasza z Akwinu, który 
w Summie Teologicznej zawarł tezy iż kobieta i mężczyzna różnią się 
od siebie substancjalnie 41. Opisując stworzenie Ewy, Tomasz wyjaś-
nia, że Bóg celowo użył żebra Adama, nie zaś jego głowy, by kobieta 
nie dominowała nad mężczyzną, nie stworzył też kobiety z jego nóg, 
by nie była jego służącą. (Summa Theologiae 13, 42). Christine do-
daje, że użycie żebra w akcie stworzenia kobiety oznacza, iż ma być 
towarzyszką mężczyzny, ma «stać u jego boku» 42. By potwierdzić 
równość i jedność kobiet i mężczyzn, poetka odwołuje się do przy-
kładów z Pisma Świętego. Bóg wybiera Marię – kobietę do realizacji 
swego planu zbawienia, wybiera też Marię Magdalenę, która ogłosi 
apostołom najważniejszy fakt Ewangelii – zmartwychwstanie Chry-
stusa. Przykłady te mają dowodzić godności kobiet i ich zdolności 
do wielkich czynów. W końcu Christine stwierdzi, że podobieństwo 
człowieka do swego Stwórcy, odnosi się do sfery ducha. Dusze ko-
biety i mężczyzny były pierwsze w stosunku do ich ciał, i choć ciała 
determinują ich na ziemi, wyznaczają odmienne zadania i role do 
spełnienia, na końcu czasu zmartwychwstaną, znikną podziały na 
płci, rasy i narody – wszyscy będą «jednym w Chrystusie» 43.
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PRZYPISY
1 Stowarzyszenie organizuje międzynarodowe konferencje (Berlin, 1992; 

Orlean, 1995; Lozanna, 1998; Glasgow, 2000; Salzbourg, 2003).
2 Christine de Pizan [18]. Bardziej popularnym obecnie anglojęzycznym 

tekstem i znanym przez niektórych polskich badaczy jest opracowanie Sarah 
Lawson z 1985 roku. (Christine de Pizan. The Treasure of the City of Ladies or 
the Book of the Three Virtutes / tłum. S. Lawson. – London, 1985 [19]).

3 Zwiększone zainteresowanie dziełami Christine odnotowuje się już od wy-
dania tekstu w tłumaczeniu Richardsa w roku 1982, pełną bibliografię publikacji 
na temat Miasta Dam, podaje Patrizia Caraffi w: Christine de Pizan [12, s. 31–38].

4 Konferencja wenecka była częścią większego projektu, dotyczącego mię-
dzy innymi problematyki feministycznej.

5 Przydomek de Pizan – jest francuską wersją imienia Cristina da Pizzano 
i odnosi się do miejsca pochodzenia ojca Christine, Tommaso di Benvenuto da 
Pizzano.

6 Przy bibliotece funkcjonowało translatorium – gdzie tłumaczono wielkie 
dzieła literatury światowej na język francuski.

7 Podobnej przenośni użyła w L’Avision – pisząc, że czuła się jak okręt bez 
kapitana, targany sztormem, tamże.

8 Na stronie 95 rękopisu z British Library – Harley 4431 znajduje się minia-
tura przedstawiająca Christinę wręczającą swe pisma Ludwikowi Orleańskiemu.

9 Zachowane manuskrypty zbiorów dzieł Christine ozdabiają liczne minia-
tury. Rękopis oznaczony Harley 4431 pochodzący z 1410 roku i znany jako 
Księga Królowej na stronie 3 posiada iluminację przypisywaną Mistrzowi Mia-
sta Dam, przedstawiającą scenę wręczenia Izabeli Bawarskiej tego dzieła przez 
samą autorkę.

10 Christine de Pizan [12, s. 345]. Podobnie w księdze I Miasta Dam – 
Christine napisała: «W moim szaleństwie, rozpaczałam, że Bóg wysłał mnie na 
ten świat w kobiecym ciele», Christine de Pizan [12, s. 45].

11 Dyskusja nad prawami kobiet – sensu largo – stawała się coraz gorętsza 
by 28 czerwca 1593 roku zaowocować Rozporządzeniem Lemaitre’a, wydanym 
przez paryski parlament i zabraniającym kobietom sprawowania jakichkolwiek 
funkcji w państwie.

12 Tekst pochodzących z ok. 1295 r. Lamentationes w: Charles V. Langlois [25].
13 Pierwotna wersja tekstu Miasta, funkcjonowała w odpisach i tłumacze-

niach. W 1475 roku anonimowy flamandzki tłumacz dokonał w Brugii jego 
przekładu Die Lof der Vrouwen, (ms. British Library Add. 206998) oraz w 
1521 roku Brayan Anslay wydał The Boke of the Cyte of Ladyes.
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ten świat w kobiecym ciele», Christine de Pizan [12, s.Іten świat w kobiecym ciele», Christine de Pizan [12, s.

11 І11 Dyskusja nad prawami kobietІDyskusja nad prawami kobiet
czerwca 1593Іczerwca 1593Іprzez paryski parlament i zabraniającym kobietom sprawowania jakichkolwiek Іprzez paryski parlament i zabraniającym kobietom sprawowania jakichkolwiek 
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tury. Rękopis oznaczony Harley 4431 pochodzący z 1410Мtury. Rękopis oznaczony Harley 4431 pochodzący z 1410
Księga Królowej МKsięga Królowej na stronie 3Мna stronie 3 posiada iluminację przypisywaną Mistrzowi Мposiada iluminację przypisywaną Mistrzowi 
sta Dam, przedstawiającą scenę wręczenia Izabeli Bawarskiej tego dzieła przez Мsta Dam, przedstawiającą scenę wręczenia Izabeli Bawarskiej tego dzieła przez 
samą autorkę. Мsamą autorkę. МChristine de Pizan [12, s.МChristine de Pizan [12, s.
Christine napisała: «WМChristine napisała: «W moim szaleństwie, rozpaczałam, że Мmoim szaleństwie, rozpaczałam, że 
ten świat w kobiecym ciele», Christine de Pizan [12, s.Мten świat w kobiecym ciele», Christine de Pizan [12, s.
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Ф
podaje Patrizia Caraffi w: Christine de Pizan [12, s.
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Ф
większego projektu, dotyczącego mię

dzy innymi problematyki feministycznej.

Ф
dzy innymi problematyki feministycznej.

jest francuską wersją imienia Cristina da Pizzano 

Ф
jest francuską wersją imienia Cristina da Pizzano 

i odnosi się do miejsca pochodzenia ojca Christine, Tommaso di Benvenuto da Фi odnosi się do miejsca pochodzenia ojca Christine, Tommaso di Benvenuto da 

Przy bibliotece funkcjonowało translatoriumФPrzy bibliotece funkcjonowało translatorium – gdzie tłumaczono wielkie Ф– gdzie tłumaczono wielkie 
dzieła literatury światowej na język francuski.Фdzieła literatury światowej na język francuski.

L’AvisionФL’Avision – pisząc, że czuła się jak Ф– pisząc, że czuła się jak 

rękopisu z British LibraryФrękopisu z British Library – Harley 4431 znajduje Ф– Harley 4431 znajduje 
tura przedstawiająca Christinę wręczającą swe pisma Ludwikowi OФtura przedstawiająca Christinę wręczającą swe pisma Ludwikowi O

Е
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Е
tekstem i znanym przez niektórych polskich badaczy jest opracowanie Sarah 

. The Treasure of the City of Ladies or 

Е
. The Treasure of the City of Ladies or 

– London, 1985 [19]).

Е
– London, 1985 [19]).

Zwiększone zainteresowanie dziełami Christine ЕZwiększone zainteresowanie dziełami Christine odnotowuje się już od wyЕodnotowuje się już od wy
1982, pełną bibliografię publikacjiЕ1982, pełną bibliografię publikacji

podaje Patrizia Caraffi w: Christine de Pizan [12, s.Еpodaje Patrizia Caraffi w: Christine de Pizan [12, s. 31–38].Е31–38].
większego projektu, dotyczącego mięЕwiększego projektu, dotyczącego mię

jest francuską wersją imienia Cristina da Pizzano Еjest francuską wersją imienia Cristina da Pizzano 
i odnosi się do miejsca pochodzenia ojca Christine, Tommaso di Benvenuto da Еi odnosi się do miejsca pochodzenia ojca Christine, Tommaso di Benvenuto da 
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Małgorzata WRZEŚNIAK

14 Współcześni tłumacze opierają się na tekście uzupełnionym przez Christi-
ne, napisanym na przełomie 1404–1405 roku. Tłumaczenia – angielskie J. Ri-
chardsa i włoskie (dwujęzyczne) P. Caraffi, wydane w ostatnich latach posłużyły 
autorce niniejszego opracowania. Cytowane fragmenty Miasta dam pochodzą z 
dwujęzycznego wydania Patrizzi Caraffi, w polskim przekładzie Małgorzaty 
Wrześniak.

15 Księga Królowej oznaczona jako Harley 4431, znajdująca się w zbiorach 
londyńskich, jest częściowo zdygitalizowana i dostępna na stronie internetowej 
British Library, gdzie prezentowane są niektóre z licznych jej miniatur.

16 Gianni Mobello twierdzi, że Harley 4431 zawiera ostateczną redakcję 
tekstu L’Epistre d’Orthea. G. Mobello [27]. Harley 4431 jest ostatnim z zacho-
wanych manuskryptów przepisywanych za życia Christiny – Charity Cannon 
Willard i Jeffrey Richards są zgodni co do tego iż tekst mógł częściowo przepi-
sywany być przez autorkę osobiście. C. C. Willard [37]. Christine de Pizan. The 
Book of the City of Ladies / tłum. J. Richards. – New York, 1982. – Introduction 
s. XLIV–XLV.

17 Na temat natury kobiet i zdolności do literatury pisze J. Richards [31].
18 Dokładną analizę problematyki związanej z prawem kobiet do edukacji, 

zwłaszcza do podejmowania prób pisarskich przeprowadziła Jacqueline Cerqu-
igliani-Toulet [5].

19 Christine uważa, że przyczyną nieobecności kobiet na polu literatury nie 
jest ich niższość, lecz ograniczenie spowodowane brakiem dostępu do nauki. 
Kwestię tę porusza już w pierwszej księdze Miasta, poświęconej założycielkom 
cywilizacji, wyliczając kobiety, które wiele wniosły do nauk i sztuk. Personifi-
kacja Rozumu tłumaczy Christine, że gdyby dziewczynki otrzymywały to samo 
wykształcenie co chłopcy, gdyby były posyłane do szkół tak samo dobrze by 
się uczyły i rozumiały sztuki jak oni i dodaje, że: Kobieta inteligentna może 
robić wszystko. Christine de Pizan [12, s. 93–95]. Brak edukacji i zamknięcie w 
domu uniemożliwia kobietom zdobycie doświadczenia i wyrobienie opinii na 
temat otaczającego je świata. Taki stan rzeczy, kobiety zawdzięczają, zdaniem 
Christiny, obawie mężczyzn przed tym, iż mogłyby wiedzieć więcej od nich. 
Pisząc na temat edukacji kobiet, czy też jej braku, Christine czerpie z własnego 
doświadczenia, wspomina, że jej matka, która zabraniała jej czytać, była naj-
większą przeszkodą w nauce. Christine de Pizan [12, s. 315–317].

20 Zdaniem Cannon Willard Christine nie miała zamiaru podburzać kobiet 
do walki o lepszy status społeczny, do walki z mężczyznami, lecz nakłaniała do 
wykorzystania możliwości jakie stoją przed nimi, przede wszystkim do podej-
mowania studiów. C. C. Willard [37, s. 440].

21 Opis dotyczy miniatury rozpoczynającej księgę Miasta Dam w rękopisie 
Harley 4431, s. 3, która jest dosłowną ilustracją tekstu Christine. W później-
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jest ich niższość, lecz ograniczenie spowodowane brakiem dostępu do nauki. 
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Willard [37]. Christine de Pizan.
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tłum. J. Фtłum. J. Richards.ФRichards. – New York, Ф– New York, 1982.Ф1982.

Na temat natury kobiet i zdolności do literatury pisze J.ФNa temat natury kobiet i zdolności do literatury pisze J. RichardsФRichards
Dokładną analizę problematyki związanej z prawem kobiet do edukacji, ФDokładną analizę problematyki związanej z prawem kobiet do edukacji, 
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Christine uważa, że przyczyną nieobecności kobiet na polu literatury nie ФChristine uważa, że przyczyną nieobecności kobiet na polu literatury nie 
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4431 zawiera ostateczną redakcję Е4431 zawiera ostateczną redakcję 
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Christine de Pizan.ЕChristine de Pizan.
1982.Е1982. – Introduction Е– Introduction 
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szych rękopisach, powstałych po śmierci (z Biblioteki Genewskiej ms. fr. 180, 
s. 5 i z Biblioteki Królewskiej w Brukseli ms. 9235, s. 5) Christine przedstawio-
na jest pogrążona w smutku, w pozycji siedzącej i bez nieodłącznego atrybu-
tu – księgi w dłoniach. (W rękopisie Harley 4431 Christine zawsze występuje z 
księgą. Kiedy poucza syna i kiedy wygłasza mowę.) Skoro manuskrypty reda-
gowane za życia autorki przedstawiają ją w postawie wyrażającej szacunek dla 
Rozumu, Prawości i Sprawiedliwości, a późniejsze ukazują siedzącą, bez księ-
gi, można zaryzykować hipotezę, że miniaturzysta miał na celu przedstawienie 
przede wszystkim zrozpaczonej poetki po lekturze Lamentatines, nie zaś – jak-
by życzyła sobie tego autorka Miasta - pokornej sługi cnót, i aktywnej pisarki. 
Ikonografia Christine de Pizan wymaga jednak jeszcze dokładnych studiów.

22 «Kiedy wypełnimy je [miasto] szlachetnymi mieszkankami, przybędzie 
Sprawiedliwość, ma siostra i wprowadzi Królową otoczoną najszlachetniejszy-
mi królewnami, które zamieszkają w pałacach i wieżach». (Christine de Pizan. 
La Città delle Dame... – II. – XII. – S. 251).

23 Na stronie 361 rękopisu Harley 4431 zobrazowano ingres do Miasta Mat-
ki Bożej wraz ze świętymi i męczennicami. Matka Chrystusa – Królowa dzie-
wic, jest tu także królową kobiet godnych i cnotliwych, które pielęgnują szla-
chetność swych dusz odizolowane od świata, który stanowi zagrożenie przez 
pokusy i przyjemności, a także przeszkadza angażując licznymi obowiązkami.

24 Christine de Pizan [12, s. 55]. Dla Christine szlachetność nie oznaczało 
pochodzenia z królewskiego czy szlacheckiego rodu, była przymiotem ducha 
cnotliwej damy. Wypowie to jeszcze kilkakrotnie ustami cnót – Prawość po za-
kończeniu budowy wygłosi mowę, w której wyjaśni iż do Miasta nie będą miały 
wstępu kobiety o złej sławie, zamieszkają w nim tylko kobiety odznaczające się 
wielką pięknością i wielkim autorytetem, bo nie ma społeczności lepszej i pięk-
niejszego zgromadzenia dla miasta, niż szlachetne i cnotliwe damy. Christine de 
Pizan [12, s. 251].

25 Na temat recepcji tekstu św. Augustyna, zob.: L. J. Walters [36].
26 «Używamy nazwy Państwo Boże, idąc w ślady onego pisma, co nie jako 

płód przypadkowego poruszenia umysłów ludzkich, lecz jedynie za zrządze-
niem Opatrzności Bożej, przewyższając Boską swą powagą wszelakie jakie-
kolwiek księgi ludzkie, podbiło sobie wszystkie różnorakie umysły ludzi. Tam 
bowiem napisane jest: “Chwalebne rzeczy powiedziane są o tobie, państwo 
Boże”. W innym znów psalmie czytamy: “Wielki Pan i chwalebny bardzo w 
państwie Boga naszego, na górze świętej jego; rozszerzający wyskakiwania 
wszej ziemi”». Św. Augustyn [35, s. 403–404].

27 «Pierwszy tedy z tych dwojga rodziców rodzaju ludzkiego urodził się 
Kain, należący do państwa ludzkiego, drugi Abel – do Państwa Bożego. Jak bo-
wiem dowiadujemy się ze świadectwa Apostoła, że “nie pierwej, które ducho-
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we jest, ale które cielesne, potem duchowe” (stąd każdy człowiek, ponieważ z 
potępionego szczepu pochodzi, naprzód musi być z Adama zły i cielesny; a gdy 
odrodziwszy się do Chrystusa się wzniesie , będzie później dobry i duchowy) – 
tak samo w całym rodzaju ludzkim, gdy z początku dwa owe państwa rozpo-
częły pochód swój przez rodzenie się i umieranie, naprzód urodził się obywa-
tel tego świata doczesnego, po nim zaś dopiero urodził się obywatel, choć w 
tym świecie pielgrzymujący, lecz do Państwa Bożego należący». Św. Augustyn 
[35, s. 549].

28 Por. Św. Augustyn [35, s. 59]: «Albowiem poplątane i pomieszane ze sobą 
są te dwa państwa na tym świecie, doki ich sąd ostateczny nie rozdzieli».

29 Pierre Col, sekretarz królewski, adwersarz Christine w Querelle des Da-
mes twierdził się, że kobieta nie powinna wypowiadać publicznie swoich po-
glądów. P. Caraffi [4, s. 20].

30 Być może Christine zaczerpnęła ten pomysł z wizji Boecjusza, które-
mu objawiła się Filozofia. Boecjusz był jednym z najbardziej cenionych przez 
Christine autorów. G. M. Cropp [7].

31 Wielokrotnie w tekście Miasta pojawiają się słowa kierowane do Christi-
ne: Buduj siłą twego pióra. Christine de Pizan [12, s. 219].

32 Wizję budowy kościoła z różnorodnych kamieni przedstawia Hermas roz-
działach 10–14 Pasterza: «Patrz, nie widzisz przed tobą wielkiej wieży budo-
wanej na wodzie z jaśniejących kwadratowych kamieni? Ta wieża budowana 
była w kształcie czworokątnym przez tych sześciu młodzieńców którzy przy-
szli z nią. I niepoliczona ilość mężczyzn przynosiła kamienie, niektórzy z głębi 
wody, a inni z lądu i podawali tym sześciu młodzieńcom. A oni brali i budowali. 
Te kamienie, które wyciągane były z głębi wody każdy z nich układany był w 
swojej oryginalnej formie do budowy, bo miały one kształt dokładnie pasujący 
do innych kamieni tak dokładnie, że nie było widać połączeń i budowla tej 
wieży wyglądała tak jakby była zbudowana z jednego kamienia. Ale inne ka-
mienie, które wzięte były z suchego lądu, niektóre zostały odrzucone, a niektóre 
wzięto do budowy, a jeszcze inne połamano na kawałki i odrzucono na pewną 
odległość od wieży. Wiele innych kamieni leżało dookoła wieży, ale nie zostały 
użyte do budowy, bo niektóre były pokryte pleśnią, a inne miały pęknięcia, a 
inne były za krótkie, a jeszcze inne były białe i okrągłe i nie pasowały do bu-
dowy. I widziałem inne kamienie odrzucone w pewnej odległości od wieży na 
drogę, ale potoczyły się tam gdzie nie było drogi, a inne potoczyły się do ognia i 
tam się paliły, a jeszcze inne padały blisko wody i nie były w stanie potoczyć się 
do wody pomimo, że pragnęły potoczyć się do wody. <…> Posłuchaj teraz, co 
do kamieni, które idą do budowy, te które są kwadratowe i białe, które pasują ze 
sobą razem w połączeniach, nimi są apostołowie i biskupi i nauczyciele i diako-
ni, którzy chodzą w świętości Bożej i sprawują władzę biskupią i nauczycielską 
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i diakońską w czystości i świętości jak przystoi wybranym Bożym, niektórzy z 
nich już zasnęli a inni jeszcze żyją. Ponieważ oni zawsze byli zgodni ze sobą, 
między nimi jest pokój i słuchają się wzajemnie. Dlatego łączą się tak dokładnie 
w budowie tej wieży. A te, które były wydobywane z głębiny i ułożone w budo-
wie, które pasują razem z tymi które już są w budowie, kim są oni? Oni są tymi, 
którzy cierpieli z powodu Imienia Pana. A te inne kamienie, które wzięte były z 
suchego lądu, bardzo chciałbym wiedzieć kim oni są? Powiedziała: Ci, którzy 
idą do budowy, a nie są ociosani, tych Pan zatwierdził, ponieważ oni chodzą w 
uczciwości Bożej i przestrzegają jego przykazań. A te, które były przyniesione 
i ułożone w budowie, kim są oni? Oni są młodymi w wierze i wierzący, ale oni 
są ostrzegani przez aniołów, bo odnaleziono w nich niegodziwość. A ci, których 
nie przyjęto do budowy i odrzucono, kim są oni? Oni zgrzeszyli, ale pragną się 
nawrócić, dlatego nie zostali odrzuceni bardzo daleko od wieży, bo przydadzą 
się do budowy jak się nawrócą. Te które mają się nawrócić i się nawrócą, oni 
będą silni we wierze, jeśli tylko nawrócą się podczas gdy wieża jest jeszcze w 
budowie. Ale jak budowa będzie zakończona, nie będzie już dla nich miejsca, 
ale będą odrzuceni. Na razie mają tylko zaszczyt leżeć obok wieży. Ale nie 
chciałbyś wiedzieć o tych, które zostały połamane w kawałki i odrzucone dale-
ko od wieży? Nimi są synowie nieprawości. Oni otrzymali wiarę w hipokryzji 
i niegodziwość ich nie opuściła. Dlatego dla nich nie ma zbawienia, nie ma z 
nich pożytku w budowie z powodu ich niegodziwości. Dlatego byli połamani na 
kawałki i odrzuceni daleko z powodu gniewu Bożego, bo Go sprowokowali do 
gniewu. A wszystkie inne, które widziałeś, leżące w wielkich ilościach które nie 
idą do budowy, te które były pokryte pleśnią, nimi są ci, którzy znali prawdę, 
ale nie wytrwali w niej, ani nie przyłączyli się do świętych. Dlatego są nieuży-
teczni. Ale te co mają pęknięcia, kim są oni? Oni są tymi, którzy nie są zgodni 
ze sobą wzajemnie i nie ma pokoju w pośród nich, robią pozór pokoju, ale jak 
się od siebie oddalą, nieszczerość przebywa w ich sercach, to są te pęknięcia 
jakie mają te kamienie. Ale te, które są nadłamane, oni uwierzyli i mają duży 
udział w sprawiedliwości ale są po części niepraworządni; dlatego są za krótkie 
i niedoskonałe. A te białe i okrągłe kamienie, które nie pasowały do budowy, 
kim są oni, proszę Pani? Odpowiedziała mi, mówiąc: Jak długo będziesz takim 
nierozumnym i nudnym dopytując o wszystko, a nic nie rozumiejąc? Tymi są 
ci, którzy mają wiarę, ale również mają bogactwa tego świata. Jak nadejdzie 
ciężka próba, oni zapierają się Pana z powodu bogactwa i swoich interesów. 
Odpowiadając, rzekłem do niej: Kiedy to, Pani, okażą się oni użyteczni do bu-
dowy? Kiedy? – odpowiedziała – Ich bogactwo, które wyprowadziło ich dusze 
na bezdroże, ma być im odebrane. Wtedy będą przydatni dla Boga. Bo tak jak 
okrągły kamień jeśli nie będzie obciosany i nie utraci pewnej swej części, nie 
może stać się kwadratowym, tak samo z tymi co posiadają bogactwa tego świa-
ta, chyba że te ich bogactwo będzie im odebrane, nie mogą stać się pożyteczni 
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nie przyjęto do budowy i odrzucono, kim są oni? Oni Еnie przyjęto do budowy i odrzucono, kim są oni? Oni zgrzeszyli, ale pragną się Еzgrzeszyli, ale pragną się 
nawrócić, dlatego nie zostali odrzuceni bardzo daleko od wieży, bo przydadzą Еnawrócić, dlatego nie zostali odrzuceni bardzo daleko od wieży, bo przydadzą 
się do budowy jak się nawrócą. Te które mają się nawrócić i się nawrócą, oni Еsię do budowy jak się nawrócą. Te które mają się nawrócić i się nawrócą, oni 
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budowie. Ale jak budowa będzie zakończona, nie będzie już dla nich miejsca, Еbudowie. Ale jak budowa będzie zakończona, nie będzie już dla nich miejsca, 
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dla Pana Boga. Naucz się na własnym przykładzie. Kiedy byłeś bogaty, byłeś 
nieprzydatny; ale teraz jesteś użyteczny i korzystny do życia. Bądź użyteczny 
dla Boga, bo sam wzięty zostałeś z tego rodzaju kamienia». Hermas [22].

33 De mulieribus claris Giovanniego Boccaccia napisane 1361 roku po łaci-
nie, od 1401 roku funkcjonowało już we francuskim przekładzie.

34 R. Brown-Grant [3, s. 469–480]. Związki tekstu Christine z De mulieri-
bus claris i Dekameronem Boccaccia frapowały wszystkich niemal badaczy, 
wspomina o nich Richards we wprowadzeniu do tłumaczenia Miasta Dam. 
Szczegółowe studia na ten temat podjęli: A. Jeanroy [23, s. 93–105], C. Bozzo-
lo [2, s. 3–24].

35 Kobiety, których żywoty tradycyjnie były podawane jako negatywny 
przykład jak Gryzelda czy Konstancja, Christine ukazuje jako heroiny – pierw-
szą usprawiedliwia, iż działała w imię miłości do dziecka, drugą prezentuje jako 
uosobienie heroicznej miłości małżeńskiej. Christine de Pizan, [12, s. 347–357].

36 W historii Lukrecji Boccaccio potępia samobójczy akt bohaterki, Christi-
ne zaś podkreśla jego skutek. Targnąwszy się na swe życie, Lukrecja staje 
się przyczyną słusznego wystąpienia przeciw tyranii Tarkwiniusza Pysznego. 
Christine de Pizan [12, s. 329–331]. Podobnie Semiramida, którą tradycja mę-
ska stawia za przykład rozwiązłości i kłamstwa (Dante Alighieri [9], G. Boc-
caccio, De mulieribus claris, De Semiramide regina Assyriorum.) Christine 
przedstawia jako założycielkę miasta, heroiczną wdowę i mądrą władczynię 
umiejącą rządzić i bronić miasta. Przeredagowanie historii Semiramidy służy 
nie tylko udowodnieniu tez stawianych przez Christine w rozprawie w obronie 
kobiet, stanowi też jedno z licznych odwołań do biografii autorki. Semiramida 
jest pierwszym kamieniem – fundamentem Miasta Dam, tak jak Christine jest 
jego założycielką, obie są walczącymi samotnie wdowami, poświęconymi się 
bez reszty swemu dziełu.

37 Jak szlachetność dla Christine jest przymiotem duszy, tak piękno docenia 
wyłącznie duchowe. Księga III mówiąca o świętych mieszkankach przekracza-
jących bramy miasta obfituje w liczne opisy piękna, świeżości i młodości mę-
czennic. Historia św. Katarzyny, Christine de Pizan, [12, s. 435–442].

38 Badacze spuścizny literackiej Christine de Pizan wskazują różne źródła, 
które wykorzystała do opisu Miasta Dam, obok Owidiusza Metamorfoz, Dante-
go, Boskiej Komedii, Boccaccia, De mulieribus claris, wymienia się Jakuba de 
Voragine, Złotą legendę i Vincentego z Beauvis, Speculum Historiale (zwłasz-
cza w księdze III).

39 Poetka udowadnia jak wielką moc ma kobieca argumentacja wykształco-
nej św. Katarzyny Aleksandryjskiej, która przekonuje filozofów i św. Krystyny, 
która nie przestanie wychwalać Boga choć ucięto jej język. Christine de Pizan 
[12, s. 471].
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37 І37 Jak szlachetność dla Christine jest przymiotem duszy, tak piękno docenia ІJak szlachetność dla Christine jest przymiotem duszy, tak piękno docenia 
wyłącznie duchowe. Księga III mówiąca o świętych mieszkankach przekraczaІwyłącznie duchowe. Księga III mówiąca o świętych mieszkankach przekraczaІjących bramy miasta obfituje w liczne opisy piękna, świeżości i młodości męІjących bramy miasta obfituje w liczne opisy piękna, świeżości i młodości mę
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Kobiety, których żywoty tradycyjnie były podawane jako negatywny ЕKobiety, których żywoty tradycyjnie były podawane jako negatywny 
przykład jak Gryzelda czy Konstancja, Christine ukazuje jako heroinyЕprzykład jak Gryzelda czy Konstancja, Christine ukazuje jako heroiny – pierwЕ– pierw-Е-
szą usprawiedliwia, iż działała w imię miłości do dziecka, drugą prezentuje jako Еszą usprawiedliwia, iż działała w imię miłości do dziecka, drugą prezentuje jako 
uosobienie heroicznej miłości małżeńskiej. Christine de Pizan, [12, s.Еuosobienie heroicznej miłości małżeńskiej. Christine de Pizan, [12, s. 347–357].Е347–357].

historii Lukrecji Boccaccio potępia samobójczy akt bohaterki, ChristiЕhistorii Lukrecji Boccaccio potępia samobójczy akt bohaterki, Christi
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40 Królestwo dam wyobrażone jest celowo przez miasto, nie zaś klasztor, w 
którym w czasach Christine kobiety mogły poświęcić się między innymi lektu-
rze, jednak nie mogły decydować same o sobie. Decyzja o wstąpieniu do zgro-
madzenia zakonnego była najczęściej wyborem ich rodziców a nie ich samych.

41 Św. Tomasz z Akwinu początkowo (w De ent et essentia) stwierdza, że 
kobieta jest ułomnym mężczyzną , różnice płci i koloru skóry są wynikiem zmie-
szania elementów, pochodzą od materii nie do duszy. Jednak później komentu-
jąc Metafizykę Arystotelesa, przychyla się do tezy o różnicy substancjalnej mię-
dzy naturą kobiety i mężczyzny w ramach jednego gatunku. Jeffrey Richards 
zauważa, że od napisania De ente et essentia w 1256 roku do Summy w 1272 
poglądy Tomasza radykalizują się. Kiedy św. Tomasz wyraża opinię o różni-
cy substancjalnej między mężczyzną a kobietą pojawiają się teksty skierowane 
przeciw kobietom jak Powieść o Róży Jana z Meun. J. Richards [31, s. 106].

42 Christine de Pizan [12, s. 78–79].
43 Christine de Pizan [12, s. 95–97]. Por. Rz 8, 9–11, 1 Kor 12, 12–31; 15, 

20–58.
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Статтю присвячено історії іконопису на Підляшші. Увагу акценто-
вано на походженні ікон, які зберігаються в церквах регіону. Розгляну-
то стилістику, колористику, композиційні схеми ікон та топографію їх 
розміщення в церквах.

Ключові слова: ікона, іконостас, іконопис, церква, образи святих, 
рукописи, колекції.

Ten artykuł jest poświęcony historii ikonografii na Podlasiu. Zwróco-
no uwagę na pochodzenie ikon przechowywanych w kościołach regionu. 
Przeanalizowano stylistykę, kolor, kompozycję i usytuowanie ikon w cer-
kwiach.

Słowa  kluczowe: ikona, ikonostas, ikonografia, kościół, obrazy świę-
tych, rękopisy, kolekcje.

The article deals with the history of iconography in Podlasie region. The 
attention is paid to the origin of icons stored in churches of the region. The 
style, color, composition and topography of icons placement in churches 
are analyzed.

Keywords: icon, iconostasis, iconography, church, images of saints, 
manuscripts collection.

Ikony należą do najważniejszych zabytków przeszłości Podlasia. 
Niestety, do naszych czasów zachowało się bardzo niewiele obiek-
tów, na co złożyły się w równej mierze wydarzenia historyczne (woj-
ny i związane z nimi zniszczenia), co wydarzenia dramatyczne, takie 
jak pożary. Swój ślad odcisnęła też polityka, zmiany związane z unią 
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brzeską i późniejszą rebizantynizacją lokalnych świątyń. Wszystko 
to spowodowało zniszczenie ogromnej części interesujących nas 
zabytków. 

Ze względu na uwarunkowania historyczne dzieje ikon 1 na Pod-
lasiu można podzielić na trzy epoki. Pierwsza, z najmniejszą licz-
bą zachowanych zabytków, to okres dominacji prawosławia wśród 
ludności ruskiej na Podlasiu, zakończony zawarciem unii brzeskiej 
w 1596 r. Okres drugi to czas supremacji unii aż do jej kasaty w 
1839 r. Ze względu na niedostatki w materiale zabytkowym o ikonach 
pierwszego okresu wiemy bardzo mało, o ikonach drugiego okre-
su – nieco więcej. Okres trzeci przypada na XIX stulecie, dokładniej 
zaś – na lata od 1839 r. do 1918 r., kiedy po kasacie unii wprowadzo-
no prawosławie w jego moskiewskiej wersji. Bardzo ściśle polityka 
łączyła się z historią i sztuką sakralną, trudno bowiem nie dostrzec, 
że owe wydarzenia wynikały z procesów rusyfikacyjnych, prowa-
dzonych przez zaborców w sposób planowy i konsekwentny [59].

Najstarsze wzmianki o ikonach na Podlasiu odnoszą się do po-
łowy XIII w. W tzw. Latopisie Ipatiewskim pod 1260 r. jest mowa 
o cerkwi Bogurodzicy w Mielniku, w której modlił się do Boga, 
do Spasa Izbawnika 2, Wasilko, brat księcia Daniela 3. Interesujący 
nas fragment brzmi tak: «и помолився Бо[г]у с[вя]т[о]му Сп[a]су. 
избавнику яже есть икона яже есть в городе мелнице во ц[е]
ркви с[вя]тое Б[огороди]це и ныне стоить в велице ч[е]сти»  
[134, c. 847] 4.

Jak wynika z cytowanego fragmentu w 1260 r. Wasilko udał się 
do Mielnika 5, gdzie w cerkwi Bogurodzicy modlił się przed ikoną 
cieszącą się wielką czcią. Warto rozważyć, czy w latopisie jest mowa 
o ikonie Chrystusa, czy też o nieznanej dziś słynącej cudami ikonie 
w cerkwi Bogurodzicy w Mielniku, przed którą książę modlił się do 
Zbawiciela. Badacze różnie interpretują ten fragment: F. Pokrowskij, 
który widział cerkiew mielnicką w II połowie XIX w., stwierdził, iż 
«В олтаре мельницкой церкви есть явлена чудотворная икона 
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Богоматери, которая по преданию явилась в лодке на реке» 6. 
Według przypuszczeń miejscowego duchownego, odnotował autor 
cytowanego przekazu, w ołtarzu znajdowała się ta sama ikona, przy 
której w 1260 r. modlił się książę Daniel 7. Jakkolwiek wątpliwe wy-
daje się przypuszczenie, że w ołtarzu mielnickiej cerkwi w końcu 
XIX w. zachowała się XIII-wieczna ikona, warto zaznaczyć, iż wia-
domość przekazana w latopisie o modlitwie księcia może być różnie 
interpretowana 8.

Ikona z Mielnika nie dotrwała do naszych czasów, zdaniem histo-
ryków ukryto ją w nadbużańskich lasach, później zaś miała zostać 
przeniesiona na Św. Górę Grabarkę 9.

Tak więc o tej ikonie w istocie wiemy niewiele, nie znamy jej 
tematu, nie wiemy czy była dziełem lokalnym, czy też (co znacz-
nie bardziej prawdopodobne) przybyła z któregoś z ruskich (wołyń-
skich?) lub bałkańskich centrów prawosławia. Pewną wskazówką co 
do pochodzenia tej ikony i innych z nieistniejącej cerkwi mielnickiej, 
mogą być wiadomości o świątyniach wzniesionych przez Daniela w 
Chełmie. Ich opisy – architektury i wyposażenia – zachowały się w 
cytowanym latopisie.

W 1259 r. Daniel «созда же ц[е]рк[о]҃вь с[вя]т[о]҃го Ивана 
красну и лeпу. зданье же еe сиче быс ̑. комары с каждо угла 
преводъ. и стоянье ихъ на четырехъ головахъ ч[е]л[о]в[е]цс ̑кихъ. 
изваяно отъ некоего хъıтречь окъна г҃. украшена стеклъı 
Римьскими. входящи во олтарь. стоята два столпа. о цела 
камени. и на нею комара. и выспрь же верхъ оукрашенъ. звездами 
златъıми на лазоуре. вноутрьнии же еи. помостъ бе слитъ 
омеди. и о олова ч[и]с̑та яко блещатися яко зерчалоу. двери же 
еи. двоя украшены. каменьемь Галичкым̑ белымъ и зеленымъ 
Холмъскымъ тесанъıмъ. узоръı те некимь хъıтречемь. Авдьемь. 
прилепъı о всехъ шаровъ. и злата. напреди ихъ же бе изделанъ 
Сп҃[а]съ а на полоунощных ̑ с[вя]т҃ы Иванъ якоже всимъ 
зрящимъ дивитися бе. украси же иконы еже принесе ис Кыева. 
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каменьемь драгымъ. и бисеромъ златъıмъ. и Сп[а]҃са. пр[ечи]
с̑тое Б[огороди]ц҃е иже емоу сестра Федора и вда из монастыря 
Федора. иконы же прине. изо Ороучего. Оустретенье. о о[т]ц҃а 
его. дивоу подобны яже погореша во ц[е]рк҃ви ст҃го Ивана» 10.

Zgodnie z opisem «[Daniel]wybudował [w Chełmie] przepiękną 
cerkiew Św. Jana. Przywiózł [do niej] z klasztoru Św. Teodora z Kijo-
wa ikony Zbawiciela i Bogurodzicy, które mu dała jego siostra Teo-
dora i ozdobił je drogimi kamieniami i złotym bisiorem. Przywiózł 
także cudne ikony z Owrucza, [które otrzymał] po swoim ojcu. Spło-
nęły one w cerkwi Św. Jana i z tych ikon został jeden tylko Michał» 11.

Latopis nie zawiera wiadomości o ikonach w chełmskiej cerkwi 
pw. ŚŚ. Kosmy i Damiana [107, s. 162]. Nieco więcej informacji 
zachowało się na temat trzeciej świątyni w grodzie: cerkiew nosiła 
imię Bogurodzicy, zaś rozmiarami i pięknem nie ustępowała dwóm 
wyżej wspomnianym: «Въ лет̑ ҂s҃ . ѱ҃ . ѯ҃и [6768, tj. 1260] Созда 
же церк[о]҃вь привеликоу во граде Холме во имя прес[вя]т҃ъıя 
приснод҃въıя М[a]р҃ия величествомъ красотою не мене соущихъ 
древних̑. и украси ю пречюднами иконами принесе же чашю о 
земля Угорьскыя. мрамора багряна изваяноу моудростью чюдноу. 
и змьевъı главы беша окроугъ ея. и постави ю пре дверми ц[e]рк҃[о]
вьнъıмъı нарецаемыми ц[a]рс̑кыми створи же в неи крестилницю 
кр[ec]тити водоу. на с[вя]т҃ое Бо[го]҃явление створи» 12.

Bogato zdobione szlachetnymi kamieniami i perłami ikony do 
chełmskich cerkwi zostały przywiezione z kijowskiego klasztoru 
Św. Teodora Studyty oraz z Owrucza 13. Nic więcej o nich nie wie-
my [134, s. 845–846].

We władaniu wołyńskiego księcia znajdował się przez pewien 
czas Drohiczyn 14, miejscowa cerkiew Bogarodzicy także miała być 
fundacją Daniela 15, niestety nie zachowały się żadne świadectwa o 
jej wyposażeniu.

Włodzimierz Wasilkowicz, syn i następca Wasilka, brata Daniela, 
zbudował wiele cerkwi, inne ozdobił lub zaopatrzył w ikony 16. Do 
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cerkwi w Bielsku 17 w 1288 r. ofiarował księgi i ikony: «Тако же и в 
Бельске поустрои церковь иконами и книгами» [134, c. 925; 119, 
c. 112]. O tym darze również nie zachowały żadne bliższe wiadomo-
ści 18, choć można przypuszczać, że – podobnie jak do Chełma – iko-
ny docierały tu z Kijowa lub Owrucza.

Tak więc jeśli nie najstarsze to jedne z najstarszych cerkwi na 
Podlasiu: w Drohiczynie, Bielsku i Mielniku, zostały wzniesione i 
wyposażone przez władców wołyńskich, Daniela i Włodzimierza 
Wasilkowicza. Może to świadczyć o kierunku, z którego docierały na 
Podlasie także przedmioty kultu i ikony. Znane tylko z zapisów iko-
ny na Podlasiu, zostały najpewniej doszczętnie zniszczone wraz ze 
świątyniami podczas najazdów tatarskich w XIII–XIV w.  [19, s. 30]

Kilka interesujących nas zabytków zachowało się z okresu póź-
niejszego o trzysta lat, z XVI w. Przynajmniej o niektórych z dużym 
prawdopodobieństwem można powiedzieć, że są dziełem niezna-
nej dziś szkoły lokalnej lub noszą cechy stylowe, które pozwalają 
je przyporządkować prowincjonalnej szkole malarskiej. Te zabytki 
zostaną omówione poniżej.

Najstarsze ślady istnienia pracowni na ziemiach sąsiadujących 
dziś z Podlasiem pochodzą z czasów o kilka stuleci późniejszych niż 
dary wołyńskiego księcia dla cerkwi w Bielsku. W Pińsku w pierw-
szych dziesięcioleciach XVI w. pracował malarz Nowosza, którego 
hojnie obdarował w 1525 r. kniaź Fiodor Jarosławicz [108], z Brześ-
cia zaś pochodził poleski malarz ikon Andrzej [100, c. 603].

W księgach ziemskich powiatu grodzieńskiego z lat 1530–1550 
zachował się zapis informujący, że malarz Jonasz 19, od 1520 r. archi-
mandryta klasztoru przy cerkwi ŚŚ. Borysa i Gleba na Kołoży pod 
Grodnem, w 1539 r. oskarżył przed sądem ziemskim w Grodnie nie-
jakiego Atanazego Antonowicza (Ofanasa) o niedotrzymanie umo-
wy 20. Jonasz uczył pozwanego sztuki malowania ikon, w zamian za 
co uczeń zobowiązał się do pięcioletniej służby u nauczyciela, lecz 
słowa nie dotrzymał, schroniwszy się po ucieczce z klasztoru w do-
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brach Jerzego Chreptowicza. Opat oskarżył niewdzięcznego ucznia 
przed sądem ziemskim, dzięki czemu wiemy dziś, że w klasztorze na 
Kołoży w XVI w. malowano ikony 21.

Jak wynika z archiwalnego zapisu umiejętność tworzenia ikon 
była wówczas wysoko ceniona: zapłatą za naukę była pięcioletnia 
służba. Nie mniej interesującą kwestią jest pytanie, czy Atanazy 
Antonowicz był zakonnikiem czy też człowiekiem świeckim? Czy 
w klasztornej szkole uczyła się wówczas większa liczba malarzy? 
Czy do naszych czasów przetrwały jakiekolwiek ikony, malowane w 
warsztacie klasztornym na Kołoży? 

Niestety, przy obecnym stanie badań dzieła tego ośrodka pozosta-
ją dla nas nie znane 22. Możemy jedynie przypuszczać, że ikony, któ-
re tu powstawały, malowali nie tylko nauczyciel Atanazego – opat 
Jonasz i sam Atanazy, lecz także inni mnisi. Kwerenda w białoru-
skich zbiorach muzealnych nie przyniosła pozytywnego efektu, tak 
więc obecnym stanie badań wskazanie jakichkolwiek dzieł warsztatu 
klasztornego nie jest możliwe. 

Bardzo interesujący zapis znajdujemy w inwentarzu włości Ruso-
ta w dawnym powiecie grodzieńskim. Inwentarz ów zawiera opis do-
mostwa, w którym znajdowała się «светлица на доле а напротив 
сень, a над тою светлицою другая светлица, a на противку 
тоеж светлицы на горе вышки, тамже церков полотняаная 
подорожная, дейсус на полотне, образ светое Тройцы, a другий 
Панны Марыи, дверы царские на полотне» [98, c. 22]. Jak można 
się domyślać malowany na płótnie ikonostas składał się z niewielu 
przedstawień. Niestety, przy obecnym stanie badań trudno powie-
dzieć, czym była opisana «płócienna cerkiew» 23.

Najstarszym znanym dziś zabytkiem sztuki ikonowej na Podlasiu 
jest prawe skrzydło carskich wrót ikonostasu, datowane na począ-
tek drugiej połowy XVI w. Zabytek, cudem zachowany po pożarze 
cerkwi parafialnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Czy-
żach 24 (świątynia spłonęła w 1984 r. [53, s. 19]), przetrwał kataklizm 
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tylko dzięki temu, że był w tym czasie poddawany konserwacji [4]. 
Przed konserwacją okazała ikona malowana na desce, mierząca 
152x71,5 cm, przedstawiała Apostoła Tomasza [8; 42, s. 584]. Ta, 
jak się później okazało druga warstwa malarska, powstała w pierw-
szej połowie XVIII w., zaś w drugiej połowie XIX w. ikona została 
po raz kolejny przemalowana [86, s. 48]. Być może o pierwotnych, 
XVI-wiecznych carskich wrotach wspomina wizytacja z 1727 r., w 
której wymieniono liczne ikony, m. in. «Deisis ieden Nowieyszych 
Apostołów z Praznicznemi Accomodowany. Drugi staroświecki róż-
nie rozpieszchniony» 25.

Jak wynika z tej notatki ikony z pierwotnego ikonostasu, po za-
instalowaniu nowego, zostały umieszczone w różnych częściach 
świątyni 26. Niektóre ze starych ikon posłużyły jako podobrazia do 
nowych, przeprowadzone w czasie konserwacji badania ikony z wi-
zerunkiem Św. Tomasza ujawniły bowiem obecność innej, pierwot-
nej warstwy malarskiej, temperowego malowidła z kilkoma posta-
ciami: archanioła Gabriela i dwóch ewangelistów, przedstawionych 
w prostokątnych polach z wyżłobionym kowczegiem oraz fragment 
pola z roślinnym ornamentem w dolnej części. Ikona została wtórnie 
przycięta od góry i dołu, przez dodanie z boku jeszcze jednej deski 
zmieniono też szerokość malowidła. Na takim podobraziu niezna-
ny autor namalował w XVIII w. wizerunek Św. Tomasza Apostoła, 
jeden z rzędu apostolskiego w ikonostasie. Pierwotna, odsłonięta w 
czasie konserwacji temperowa warstwa malarska, to prawe skrzydło 
królewskich drzwi ikonostasu z czterema prostokątnymi polami w 
układzie pionowym. W najwyższym znajduje się przedstawienie ar-
chanioła Gabriela, niżej wizerunki dwóch siedzących ewangelistów 
w identycznych pozach: w środkowym polu – brodatego, w dolnym 
zaś młodzieńczego. Wszystkie postacie kierują się w ¾ w lewo, ku 
drugiej części kompozycji, na którą składały się malowidła na nieza-
chowanym lewym skrzydle królewskich drzwi, z przedstawieniami 
Matki Boskiej ze sceny Zwiastowania i dwóch pozostałych ewange-
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listów 27. W najniższym polu znalazł się fragment uproszczonego, 
stylizowanego ornamentu roślinnego, na który składa się umiesz-
czony centralnie pięciopłatkowy kwiat na prostej łodydze, z której 
wyrastają ukośne ulistnione gałązki z asymetrycznie ułożonymi sty-
lizowanymi liśćmi akantu.

Wizerunki ewangelistów i archanioła malowane są w sposób da-
leki od stylistyki centrów sztuki ikonowej: wyrysowane grubym, 
czarnym konturem sylwetki zostały obdarzone dość krępą budową, 
niemal identycznymi rysami twarzy o schematycznie zaznaczonym 
prostym nosie, małych ustach i dużych, ciemnych oczach. Ewange-
liści upozowani są identycznie: obie dłonie, z krótkimi pałeczkami- 
rysikami w prawych rękach, są złożone na tabliczkach, stopy zaś 
wspierają na prostokątnych podnóżkach. Postacie różni jedynie 
ciemny zarost ewangelisty w polu środkowym. Niemal identyczna w 
obu polach jest schematycznie zaznaczona w tle architektura, rodzaj 
prostokątnych wież z dużymi prześwitami, połączonych czerwoną 
tkaniną – welum 28, układającą się w kształt trapezu. Identyczna jest 
także dolna część każdego z pól: płaszczyzna w odcieniu ciemnej, 
kobaltowej zieleni, której gładkość została rozbita drobnymi form-
ami o kształcie przecinków. Wszystkie postacie zostały odziane w 
tzw. szaty apostolskie w dominujących barwach czerwieni i zieleni. 
Kolorystyka jest zresztą ograniczona do kilku kolorów: czerwieni, 
zieleni, ugru i kobaltu.

W najstarszym z zachowanych dzieł tego typu w Rosji, zabyt-
ku datowanym na ostatnie trzydziestolecie XIII w., na skrzydłach 
królewskich drzwi ikonostasu umieszczono wyobrażenia twórców 
liturgii – Św. Jana Chryzostoma i Św. Bazylego Wielkiego 29. Innym 
przykładem takich rozwiązań mogą być dwa skrzydła carskich wrót, 
datowane na drugą poł. XIV w., ze zwróconymi ku sobie symetrycz-
nie postaciami ŚŚ. Jana Chryzostoma i Bazylego Wielkiego, odzia-
nymi w szaty liturgiczne, trzymającymi zwoje w obu dłoniach [101]. 
Podobne realizacje znane są z czasów późniejszych, np. szkoły no-

http://www.etnolog.org.ua

І
tzw. szaty apostolskie w dominujących barwach czerwieni i zieleni. 

І
tzw. szaty apostolskie w dominujących barwach czerwieni i zieleni. 
Kolorystyka jest zresztą ograniczona do kilku kolorów: czerwieni, ІKolorystyka jest zresztą ograniczona do kilku kolorów: czerwieni, 
zieleni, ugru i kobaltu.Іzieleni, ugru i kobaltu.

W ІW najstarszym z zachowanych Іnajstarszym z zachowanych 
ku datowanym na ostatnie trzydziestolecie XIIIІku datowanym na ostatnie trzydziestolecie XIII
królewskich drzwi ikonostasu umieszczono wyobrażenia twórców Іkrólewskich drzwi ikonostasu umieszczono wyobrażenia twórców ІliturgiiІliturgii – Św.І– Św. Jana Chryzostoma i ŚwІJana Chryzostoma i Św
przykładem takich rozwiązań mogą być dwa skrzydła carskich wrót, Іprzykładem takich rozwiązań mogą być dwa skrzydła carskich wrót, 

М
ciemny zarost ewangelisty w polu środkowym. Niemal identyczna w 

М
ciemny zarost ewangelisty w polu środkowym. Niemal identyczna w 
obu polach jest schematycznie zaznaczona w tle architektura, rodzaj 

М
obu polach jest schematycznie zaznaczona w tle architektura, rodzaj 
prostokątnych wież z dużymi prześwitami, połączonych czerwoną 

М
prostokątnych wież z dużymi prześwitami, połączonych czerwoną 

– welum

М
– welum 28

М
28, układającą się w kształt trapezu. Identyczna jest 

М
, układającą się w kształt trapezu. Identyczna jest 

także dolna część każdego z pól: płaszczyzna w odcieniu ciemnej, 

М
także dolna część każdego z pól: płaszczyzna w odcieniu ciemnej, 
kobaltowej zieleni, której gładkość została rozbita drobnymi formМkobaltowej zieleni, której gładkość została rozbita drobnymi formМami o kształcie przecinków. Wszystkie postacie zostały odziane w Мami o kształcie przecinków. Wszystkie postacie zostały odziane w 
tzw. szaty apostolskie w dominujących barwach czerwieni i zieleni. Мtzw. szaty apostolskie w dominujących barwach czerwieni i zieleni. 
Kolorystyka jest zresztą ograniczona do kilku kolorów: czerwieni, МKolorystyka jest zresztą ograniczona do kilku kolorów: czerwieni, 
zieleni, ugru i kobaltu.Мzieleni, ugru i kobaltu.

najstarszym z zachowanych Мnajstarszym z zachowanych 
ku datowanym na ostatnie trzydziestolecie XIIIМku datowanym na ostatnie trzydziestolecie XIII

Ф
niemal identycznymi rysami twarzy o schematycznie zaznaczonym 

Ф
niemal identycznymi rysami twarzy o schematycznie zaznaczonym 
prostym nosie, małych ustach i dużych, ciemnych oczach. Ewange

Ф
prostym nosie, małych ustach i dużych, ciemnych oczach. Ewange
liści upozowani są identycznie: obie dłonie, z krótkimi pałeczkami-

Ф
liści upozowani są identycznie: obie dłonie, z krótkimi pałeczkami-
rysikami w prawych rękach, są złożone na tabliczkach, stopy zaś 

Ф
rysikami w prawych rękach, są złożone na tabliczkach, stopy zaś 
wspierają na prostokątnych podnóżkach. Postacie różni jedynie Фwspierają na prostokątnych podnóżkach. Postacie różni jedynie 
ciemny zarost ewangelisty w polu środkowym. Niemal identyczna w Фciemny zarost ewangelisty w polu środkowym. Niemal identyczna w 
obu polach jest schematycznie zaznaczona w tle architektura, rodzaj Фobu polach jest schematycznie zaznaczona w tle architektura, rodzaj 
prostokątnych wież z dużymi prześwitami, połączonych czerwoną Фprostokątnych wież z dużymi prześwitami, połączonych czerwoną 

, układającą się w kształt trapezu. Identyczna jest Ф, układającą się w kształt trapezu. Identyczna jest 
także dolna część każdego z pól: płaszczyzna w odcieniu ciemnej, Фtakże dolna część każdego z pól: płaszczyzna w odcieniu ciemnej, 

Е
Wizerunki ewangelistów i archanioła malowane są w sposób da

Е
Wizerunki ewangelistów i archanioła malowane są w sposób da

leki od stylistyki centrów sztuki ikonowej: wyrysowane grubym, Еleki od stylistyki centrów sztuki ikonowej: wyrysowane grubym, 
czarnym konturem sylwetki zostały obdarzone dość krępą budową, Еczarnym konturem sylwetki zostały obdarzone dość krępą budową, 
niemal identycznymi rysami twarzy o schematycznie zaznaczonym Еniemal identycznymi rysami twarzy o schematycznie zaznaczonym 
prostym nosie, małych ustach i dużych, ciemnych oczach. EwangeЕprostym nosie, małych ustach i dużych, ciemnych oczach. Ewange
liści upozowani są identycznie: obie dłonie, z krótkimi pałeczkami-Еliści upozowani są identycznie: obie dłonie, z krótkimi pałeczkami-
rysikami w prawych rękach, są złożone na tabliczkach, stopy zaś Еrysikami w prawych rękach, są złożone na tabliczkach, stopy zaś 
wspierają na prostokątnych podnóżkach. Postacie różni jedynie Еwspierają na prostokątnych podnóżkach. Postacie różni jedynie 



128

Joanna TOMALSKA

wogrodzkiej z ok. 1475 [131, c. 305–306; 125, кат. 55] oraz z po-
czątku XVI w. [117, с. 449–455, кат. 93].

W interesującym nas dziele z cerkwi w Czyżach odmienny niż 
zazwyczaj jest układ scen. W zabytkach ruskich Matka Boska była 
zwykle przedstawiana na prawym skrzydle, jak w datowanych na 
XVI w. carskich wrotach z Muzeum w Pskowie [137, ил. 94, с. 308]. 
Taki sam schemat kompozycyjny znajdziemy w wielu przykładach, 
m.in. w zabytku z cerkwi Św. Mikołaja z miejscowości Šiševo koło 
Skopje 30, datowanym na ok. 1600 r. carskich wrotach z Moskwy [57, 
s. 190] , lewym skrzydle wrót szkoły twerskiej z Muzeum im. Rublo-
wa w Moskwie [128, ил. 18], zabytku szkoły nowogrodzkiej z końca 
XV w. [128, ил. 25–29], innym, pochodzącym z 3 ćwierci XVI w. z 
okolic Jarosławla [128, ил. 132–133], carskich wrotach ze wsi Dob-
rosławka koło Pińska z XVII w. [129, c. 51], a także datowanych na 
poł. XVII w. carskich wrotach z Regionalnego Muzeum Historycz-
nego w Równem [52, s. 159].

Ten sam schemat – z postacią Matki Boskiej na lewym skrzydle i 
archaniołem Gabrielem na prawym – zastosowano w bogato zdobio-
nych snycerką carskich wrotach cerkwi w Olmanach w okolicach Piń-
ska na Białorusi, datowanych na drugą połowę XVII w. [129, с. 156]

Jeden z najbardziej znanych zabytków tego rodzaju z obszaru 
Polski, królewskie drzwi z Bałucianki z przełomu XV i XVI w. [33, 
il. 17], reprezentują analogiczny schemat kompozycyjny: na pra-
wym skrzydle postać Matki Bożej ze sceny Zwiastowania, poniżej 
zaś ewangelistów Mateusza i Łukasza; lewe skrzydło przedstawia 
archanioła Gabriela oraz ŚŚ. Jana i Marka.

Jak wynika z przytoczonych przykładów w zabytkach ruskich na 
prawym skrzydle, poniżej postaci Matki Bożej, umieszczano wyob-
rażenia ŚŚ. Mateusza i Marka, na lewym zaś – ŚŚ. Jana i Łukasza. 
Odmienny jest układ niższych partii królewskich drzwi z Bałucianki, 
gdzie na prawym skrzydle, pod postacią Maryi znalazły się wyob-
rażenia ŚŚ. Mateusza i Łukasza, na lewym zaś ŚŚ. Jana i Marka 31.
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W zabytku z Czyż nie zachowały się napisy identyfikujące, co 
więcej – wobec odmiennego niż zazwyczaj układu postaci Matki Bo-
skiej i niebiańskiego posłańca – archanioła Gabriela, identyfikacja 
postaci ewangelistów jest niemożliwa. Analizy nie ułatwia także fakt 
słabego zindywidualizowania obu ewangelistów, których różni tylko 
krótka broda postaci umieszczonej w polu środkowym. Wydaje się 
prawdopodobne, iż schemat kompozycyjny został tu odwrócony w 
czasie kopiowania wzorca graficznego, dlatego na prawym skrzydle 
znalazła się postać archanioła, poniżej zaś przypuszczalnie nieznany 
malarz przedstawił ŚŚ. Jana i Marka.

Pod względem formalnym, zwłaszcza w porównaniu z przyto-
czonymi wyżej przykładami, zabytek z Czyż jest znacznie bardziej 
schematyczny i uproszczony, proporcje postaci bardziej krępe, ko-
lorystyka zaś zredukowana do kilku barw. Takie cechy jak surowy 
linearyzm, płaskość barwnych plam, zachowany we fragmencie or-
nament roślinny w dolnej części, prostota i schematyczność kom-
pozycji, jednoznacznie świadczą o prowincjonalnym pochodzeniu 
zabytku. Ani na Podlasiu ani na ziemiach sąsiadujących nie udało się 
odnaleźć innych dzieł o podobnych cechach stylowych. Być może 
inspiracji dzieła należy szukać w miniaturach ksiąg liturgicznych, 
np. w Ewangeliarzu Szereszewskim, datowanym na przełom XV i 
XVI w., iluminowanym miniaturami przedstawiającymi ewangeli-
stów siedzących przy pulpitach na tle schematycznie przedstawionej 
architektury [147, s. 322, 345; 80]. Wyjaśnienie tej kwestii wymaga 
pogłębionych badań.

Cerkiew w Czyżach istniała już w XVI w.32, jest zatem wysoce 
prawdopodobne, że omawiane dzieło powstało dla tej właśnie świą-
tyni. Nie wiemy, gdzie zabytek został wykonany. W tym czasie, tj. 
ok. połowy XVI w., na interesującym nas obszarze działały na pewno 
dwie klasztorne pracownie, o których zachowały się szczątkowe in-
formacje – w Supraślu oraz Kołoży pod Grodnem. Dziełem malarzy 
pracujących w Supraślu były freski o wysokiej wartości artystycznej 
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i być może ikony przenośne, o czym będzie jeszcze mowa. Jest więc 
wątpliwe, by w Supraślu mogło powstać dzieło o tak odmiennych ce-
chach formalnych i prowincjonalnym charakterze, jak prawe skrzyd-
ło królewskich drzwi ikonostasu z Czyż, choć nie można również 
wykluczyć, że ich autorem był jeden z miejscowych uczniów lub 
pomocników serbskich mistrzów.

Nie wiemy również, czy w klasztornym warsztacie na Kołoży 
mogła powstać ikona o takich cechach stylowych jak omawiany za-
bytek. Wreszcie – czy jest możliwe, by dzieło o tak prowincjonalnym 
charakterze dotarło na Podlasie z innych ośrodków? Wydaje się, że 
odpowiedź na to ostatnie pytanie może być tylko negatywna. Wobec 
bezpowrotnego zniszczenia innych obiektów z cerkwi w Czyżach 
i braku materiału porównawczego odnalezienie ikon o podobnych 
celach formalnych wydaje się mało prawdopodobne.

Tak więc przy obecnym stanie badań nie sposób odpowiedzieć 
na pytanie, kim był autor omawianego dzieła i gdzie tworzył. Z tego 
czasu, tj. z połowy XVI w., znamy nazwiska dwóch tylko malarzy 
ikon, wspomnianych wyżej opata Jonasza z cerkwi w Grodnie oraz 
jego ucznia Atanazego Antonowicza, ale nie znamy żadnych prac 
tych malarzy. Artystyczny poziom omawianego dzieła wskazuje 
na ucznia raczej niż nauczyciela, a więc na Atanazego. Czy auto-
rem carskich wrót z Czyż mógł być zbiegły z Kołoży niewdzięczny 
uczeń opata Jonasza, Atanazy Antonowicz? Być może, jest to jednak 
teza nie poparta żadnym dowodem. Czy w tym czasie czynny był 
wspomniany wyżej malarz Nowosza 33 działający w Pińsku w pierw-
szych dekadach XVI w.? Czy mógł być autorem omawianego dzieła?

Przy obecnym stanie badań nie uda się odpowiedzieć na pyta-
nia, czy miejscem powstania najstarszej znanej dziś ikony w tej czę-
ści Podlasia mogła być nieodległa klasztorna pracownia na Kołoży 
pod Grodnem. Za taką proweniencją może przemawiać tylko fakt 
bliskich związków Chodkiewiczów, jednego z najpotężniejszych w 
owym czasie rodów na tym obszarze i fundatorów klasztoru supra-
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skiego, z Grodnem [32]. Być może skrzydło carskich wrót jest dzie-
łem lokalnym? Czy dzieło namalowano dla cerkwi w Czyżach?

Na koniec XV lub pierwszą połowę XVI w. jest datowany jeden z 
najbardziej interesujących przykładów spośród znanych dziś podla-
skich ikon: wizerunek Matki Bożej Znaku 34, określany w ikonografii 
rosyjskim mianem Znamienije. Obraz, malowany techniką tempe-
rową na prostokątnym podobraziu z lipowych desek o wymiarach 
114x88 cm 35, znajduje się dziś w cerkwi parafialnej pw. Św. Miko-
łaja w Topilcu 36.

Ikona przedstawia półpostać Maryi na tle sfer chwały, wyobra-
żonych w postaci dwóch nakładających się czerwonych rombów o 
wklęsłych bokach. Romb wewnętrzny, którego kąty znajdują się na 
osiach pionowej i poziomej, o krawędziach podkreślonych pasem 
w odcieniu cynobrowej czerwieni został ode zewnątrz podkreślony 
wąską złotą linią. Narożniki rombu łączy kobaltowo zielony okrąg 
wypełniony serafinami, w dole podkreślony wąską falistą białą li-
nią. Romb zewnętrzny w kolorze żywej czerwieni, jest skierowany 
narożami ku narożnikom ikony 37. W trójkątnych polach utworzo-
nych między okręgiem i narożami umieszczono symboliczne przed-
stawienia ewangelistów: od lewego górnego zgodnie z kierunkiem 
wskazówek zegara: Anioł – Mateusz, Orzeł – Jan, Wół – Łukasz i 
Lew – Marek. Pozostałe części wypełnia gładkie złote tło.

Maryja została przedstawiona w ujęciu frontalnym, w półposta-
ci, w pozie orantki, z modlitewnie uniesionymi dłońmi, wewnętrzną 
stroną zwróconymi do widza. Matka Boża jest przyodziana w ozdo-
bione wąską złocistą lamówką ciemnofioletowe maforium, spod 
którego wysuwa się rąbek marszczonego czepca, przysłaniającego 
włosy. Suknię zdobi szeroka czerwonobrunatna lamówka z perełko-
waniem przy szyi i na mankietach. Charakterystyczne detale ikony 
to ciemne karnacje, owalna twarz Matki Bożej, o wąskich oczach z 
dużymi, ciemnymi tęczówkami, ze spojrzeniem skierowanym nieco 
ku nasadzie nosa. Na piersiach Matki, na tle wywiniętej fałdy płasz-
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cza, wyobrażono półpostać Chrystusa – Emanuela. Chrystus o za-
okrąglonej twarzy, z wysokim, wypukłym czołem i wąskimi oczami, 
ze spojrzeniem skierowanym w prawo, unosi obie, odsunięte na boki 
i lekko ugięte w łokciach ręce w geście błogosławieństwa. Głowy 
Maryi i Jezusa otaczają półplastyczne złocone nimby o zewnętrznej 
krawędzi podkreślonej wklęsłą linią, wewnętrzną krawędź nimbu 
Chrystusa dodatkowo ozdobiono linią falistą. Do tego detalu ikony, 
tj. do półplastycznych nimbów, wrócimy w dalszej części rozważań.

Ikona została namalowana wyrazistymi, nasyconymi odcieniami 
barw: maforium w kolorze głębokiej czerwieni złamanej fioletem, 
suknia ciemnobłękitna z ugrowym (imitującym złoto) wykończe-
niem przy dekolcie i rękawach. Złocistougrowa szata Chrystusa za-
chowała ślady chryzografii, złota, którym precyzyjnie zaznaczono 
drobniutkie fałdy tkaniny [5, s. 5].

Ślady przemalowań zachowały się na zwojach, trzymanych przez 
symbolicznie przedstawionych ewangelistów z początkowymi wer-
setami Ewangelii: pod warstwą bieli odkryto w czasie konserwacji 
resztki innych liter  [5, s. 3]. Zdjęcie przemalowań ujawniło inne 
napisy na dwóch zwojach: Św. Jana i Marka. Badanie chemiczne 
barwników wykazało obecność dwóch warstw bieli ołowiowej le-
żących na sobie. Zdaniem konserwatorów jest to detal ułatwiający 
datowanie omawianej ikony 38.

Przed konserwacją zabytek, przechowywany w kaplicy cmentar-
nej w Topilcu 39, znajdował się w złym stanie zachowania: płótno w 
górnej części było odspojone od podłoża, w wielu ubytkach warstwy 
malarskiej znalazły się olejne przemalowania 40.

Położona nad Narwią wieś Topilec została w 1506 r. nadana 
klasztorowi w Supraślu 41. Pierwsza cerkiew jest wzmiankowana 
w 1545 r. [83, s. 692]. Garść informacji o niej przynoszą wizyta-
cje z lat 1773–1788, w których jest mowa o drewnianej cerkwi pw. 
Św. Mikołaja i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny [41], za-
pewne później rozebranej, gdyż obecna świątynia pochodzi z cza-
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sów po 1870 r. [96, s. 323]. Dziekan podlaski ksiądz Guttorski w 
latach 1773–1788 dziesięciokrotnie wizytował świątynię, odnotowu-
jąc obecność malowanego na płótnie obrazu Wniebowzięcia NMP 
oraz bocznych ołtarzy, jednego z wykonanym tąż techniką obrazem 
Ukrzyżowania, drugiego zaś z wizerunkiem Św. Mikołaja. W świą-
tyni znajdował się ponadto obraz Matki Boskiej Częstochowskiej 
i nieznanych «świętych na blasie malowany», ołtarzyk z «obrazem 
Protekcji Najświętszej Panny i obraz Św. Mikołaja» 42. W czasie jed-
nej z kolejnych wizyt, przeprowadzonej w 1776 r., ksiądz dziekan 
zaznaczył obecność dwóch obrazów «pięknego malowania» na płót-
nie, jeden z nich przedstawiał Chrystusa, drugi zaś Matkę Boską [41, 
s. 121]. Niewielkie zmiany w wyposażeniu wizytator odnotował w 
czasie swej ostatniej bytności, w grudniu 1788 r.: przybyła korona 
srebrna w ołtarzu Św. Mikołaja oraz srebrne tabliczki przy obra-
zach Chrystusa, Matki Boskiej i Św. Mikołaja [41, s. 123] Ponieważ 
w opisach pojawiła się niewielka liczba ikon, należy się domyślać, 
że dziekan Guttorski nie spisał wszystkich istniejących w świątyni 
wizerunków.

Kontakty cerkwi supraskiej z Topilcem potwierdza zapis w In-
wentarzu, informujący iż «Do Topilcu [sic] kielich staroswiecki ze 
wszystkim y ryzy materie nędze ze wszystkim. Ryzy złotogłowowe, 
oprute s pereł kosztownych» 43. Dalej tymże Inwentarzu zaznaczono, 
iż «Do Rudawy pożyczono obraz NMP, do Brzostowice kielich poży-
czony» [26, s. 192]. Obyczaj przekazywania lub pożyczania utensy-
liów cerkiewnych do innych świątyń – w tym także obrazów – nie 
należał do rzadkości. Jest więc wielce prawdopodobne, że «staro-
świecka», według estetyki XVII-wiecznej, ikona Znamienija została 
przekazana do cerkwi w Topilcu w okresie zmiany wyposażenia cer-
kwi klasztornej w Supraślu.

Wizytacja, przeprowadzona w cerkwi pw. Św. Mikołaja w Topil-
cu w 1804 r., wykazała, iż «drewniana, w rozmaite załomki pobudo-
wana przez WW. OO. Bazylianów Supraskich niegdyś wystawiona, 
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dobra ieszcze <...>, gątami kryta, nad iei babińcem kopuła Blachą 
kryta <...>. Ołtarz Wielki w większej części snycerskiey roboty na 
formę grecką zrobiony z Pięcią statuami aniołów <...> pomalowa-
ny i 2w większey części złotem malarskim pozłocony. W tym ołta-
rzu Obraz Wniebowzięcia Naysw. Maryi Panny na Płótnie malowa-
ny <...>, na którym obrazy po iednej stronie S. Aarona, a po drugiej 
S. Michała malowane, 2o na prawey stronie od Ołtarza Wielkiego 
Ołtarz roboty stolarskiey, a w części snycerskiey <...>. W tym ołtarzu 
obraz S. Mikołaia na płótnie malowany, na którym suknia, mitra i w 
ręku pastorał srebrne i na sukni krzyże wyzłacane <...>. Na stronie 
lewey ołtarz stolarskiey, a w części snycerskiey roboty, <...> w któ-
rym Obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego na Płótnie malowany <...>. 
Ołtarzyk roboty stolarskiey ieszcze niepomalowany <...> w którym 
obraz Matki Naysw. Pana Jezusa piastuiącey na płótnie malowa-
ny <...>. Obrazów na ścianach zawieszonych na Płótnie malowa-
nych w Ramkach roboty stolarskiey dwa, ieden Pana Jezusa, a drugi 
Protekcyi Matki Naysw. <...>. W prezbiterium na ścianach obrazków 
miedzianych cztery, to iest na płótnie malowany ieden, a papiero-
wych za szkłem trzy» [47].

Przypuszczenie, że ikona «Znamienije» należała do pierwotnego 
wyposażenia cerkwi supraskiej, przy obecnym stanie badań trud-
no jednoznacznie udowodnić. Potwierdzeniem tezy mogą być sty-
listyczne związki ikony z Topilca z tzw. malarską manierą autora 
(jednego z autorów 44) fresków z Supraśla, widoczne szczególnie w 
kształtowaniu owalu oblicza Maryi, zarysie oczu, nosa, zaokrągle-
nia brody, a także dłoni Matki Bożej i ręki jednego z niezidentyfi-
kowanych świętych [49; 71; 60, s. 312; 46; 93, s. 13; 72]. Podobny 
ornament perełkowania otaczającego ozdobną lamówkę szaty Matki 
Boskiej przy szyi i mankietach, znajdziemy we freskach przedsta-
wiających Św. Jerzego [70, s. 15], Św. Bakchusa [70, s. 19], oraz nie-
zidentyfikowanego świętego męczennika [70, s. 22]. Warto zwrócić 
uwagę na analogie w rysunku brwi, nosa i ust, cieni na brodzie we 
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fresku przedstawiającym Św. Dymitra, podobnie został też ukształ-
towany rysunek uszu i forma aureoli [70, s. 20].

Jedna z najstarszych ruskich ikon z interesującym nas przedsta-
wieniem, dwustronna ikona sprzed 1169 r. 45 pochodzi z nowogrodz-
kiej cerkwi Przemienienia, do naszych czasów zachowała się w sta-
nie uniemożliwiającym analizę, jest jednakże dowodem czci, jaką się 
cieszyła w tym mieście [122, c. 116–117].

Pewne analogie stylistyczne do zabytku z Topilca odnajdziemy w 
sztuce nowogrodzkiej, np. w ikonie Deesis z przedstawieniem Da-
niela, Dawida i Salomona z rzędu proroków z klasztoru Św. Cyryla 
w Biełoziersku, datowanej na ok.1497 r. 46 Podobne cienie na szyi, 
wyraźna zmarszczka w kształcie litery V między brwiami, podkre-
ślenie dolnych powiek, zaokrąglenie podbródka czy kształt długiego, 
wąskiego nosa, przypominają rozwiązania ikony z Topilca.

W wizerunku Matki Boskiej «Znamienije» z dwustronnej ikony 
procesyjnej z klasztoru we wsi Worobjowo w Karelii, są czytelne 
inne podobieństwa. Dzieło, datowane na 1531 r. 47, pod względem 
kompozycyjnym przypomina ikonę z Topilca, choć ta ostatnia jest 
bardziej rozbudowana ikonograficznie. W przypadku ikony z Wor-
objowa półpostać Matki Boskiej jest umieszczona w okręgu wypeł-
nionym uskrzydlonymi głowami serafinów na tle purpurowego rom-
bu z symbolami ewangelistów w narożach: w lewym górnym – anioł 
(Św. Mateusz), w prawym – orzeł (Św. Jan), w dole z lewej – lew 
(Św. Marek) i wół (Św. Łukasz). Odmienny niż w ikonie z Topil-
ca jest też układ rąk Chrystusa, analogiczny jak w przedstawieniach 
Chrystusa Pantokratora.

Ikony Matki Bożej «Znamienije» nie należą w sztuce bizantyjskiej 
do rzadkości. Przedstawienie Matki Boskiej z Chrystusem-Emanue-
lem w medalionie umieszczonym na tle Jej piersi jest znane z pieczęci 
z VI w. z czasów panowania cesarza Maurycego Tyberiusza 48. 

Po okresie ikonoklazmu wiele bizantyjskich ikon z wizerunkiem 
Matki Boskiej w półpostaci lub w całej postaci, w pozie Orantki, 
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z Jezusem lub bez Dzieciątka wywodziło się z sanktuarium ma-
ryjnego w Blachernach 49; nosiły one napis Blachernitissa 50 lub 
Blacherniotissa 51.

Na XV w. jest datowana ikona o tym temacie z katolikonu atho-
skiego klasztoru Pantokratora [105, c. 51, ил. XV; 73].

Temat ten pojawiał się również na sprzętach klasztornych. Jeden 
z takich obiektów, drewniane płaskorzeźbione naczynie na chleb z 
motywem Znamienija w lustrze i szesnastoma półpostaciami na koł-
nierzu, o analogicznej jak w zabytku z Topilca ikonografii, nazwany 
przez autora Панагия артосная, opisał N. Kondakow [123].

Ikona określana mianem Znamienije Nowogrodzkie stała się 
powszechnie znana na Rusi w XIV w., kiedy powstała opowieść o 
czynionych przez nią cudach, zapisana w latopisach moskiewskich 
i nowogrodzkich [136, c. 730–731; 120, c. 194]. Temat należał do 
najważniejszych w sztuce Nowogrodu, szczególnie w XV w. Okre-
ślenie ikony wywodzi się z nowogrodzkiego obrazu, któremu miasto 
miało zawdzięczać nadnaturalną pomoc w czasie oblężenia w 1169 r. 
[122, c. 116; 17, s. 150]. Owo wydarzenie stało się także odrębnym 
tematem ikon 52. O znaczeniu ikony Znamienije w życiu religijnym 
mieszkańców Nowogrodu może świadczyć fakt nie tylko ustanowie-
nia lokalnego święta na jej cześć, lecz także wzniesienie cerkwi pod 
wezwaniem ikony Znamienije, gdzie umieszczono słynący łaskami 
obraz [120, c. 273]. Rychło powstała też znaczna liczba miejscowych 
ikon z przedstawieniem świętych, kierujących się do wyobrażenia 
ikony z modlitwą błagalną [144], a także ikony, na których przedsta-
wiono oblężenie miasta i związany z nim cud [145].

Zdaniem badaczy rosyjskich ikona z takim przedstawieniem po-
jawiła się w centralnym miejscu rzędu proroków najpewniej na prze-
łomie XIV i XV w. 53, chociaż najstarszym zachowanym przykładem 
jest dopiero Znamienije z tzw. Kaszyńskiego czynu z około połowy 
XV w., przypisywane szkole twerskiej [135; 61, il. 63, 64, s. 255]. 
W tym czasie w ikonostasach pojawił się dodatkowy rząd proroków, 
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symbolizujący zapowiedź Zbawienia, tak jak i umieszczona po jego 
środku ikona Znamienije [90, s. 132]. Nowa koncepcja przegrody 
ołtarzowej powstała w kręgach bliskich duchowości hezychazmu, za 
najstarszą zaś zachowaną realizacją tej koncepcji uznaje się ikono-
stas soboru Zaśnięcia Matki Bożej we Włodzimierzu [90, s. 132]. 
Nie wiemy czy w owym czasie ikona «Znamienije» była stałym cen-
tralnym obrazem rzędu prorockiego, wobec istnienia wspomnianego 
kompletnego rzędu proroków z klasztoru Kiryło-Biełozierskiego z 
Danielem, Dawidem i Salomonem pośrodku [145], czy też później-
szych przykładów z tronującą Matką Boską z Dzieciątkiem lub Trój-
cą Świętą jako centralnym obrazem. Przykłady ruskich ikon wskazu-
ją, że redakcja tematu znana z Topilca ze Znamienijem w chwale jako 
centralnym obrazem rzędu upowszechniła się dopiero na przełomie 
wieków XV i XVI 54. Można także przytoczyć późniejsze realizacje 
tego typu, np. z połowy XVII w. z cerkwi Zmartwychwstania w Ko-
stromie [142, c. 504–505].

Taka ikona znajdowała się w ikonostasie klasztornej cerkwi 
Św. Trójcy w Drohiczynie 55, jak potwierdza opis wykonany w 
1789 r. [130]. W świątyni znajdował się wówczas czterorzędowy 
ikonostas, zwieńczony przedstawieniem Ukrzyżowania, wyżej zaś, 
«Нa caмoмъ вepхy иконостаса икона Богоматери съ руками 
распостертыми» [130]. Nie wiemy niestety, czy tak opisana ikona 
przedstawiała Matkę Boską Orantkę czy też Znamienije.

Analogiczne rozwiązanie znalazło się w ikonostasie ze wsi Tenia-
tyska, umieszczonej obecnie w cerkwi z Tarnoszyna, przeniesionej 
do Muzeum Wsi Lubelskiej [30, s. 62; 37, s. 78–79; 24; 11; 68]. 
Pięciorzędowy ikonostas, dzieło malarzy tzw. szkoły żółkiewskiej z 
lat 1754–1779, wieńczy ikona Znamienije [113].

Ikona Znamienije jest przechowywana w zbiorach Muzeum Na-
rodowego w Krakowie 56. Zabytek, datowany na XVI w., został przy-
pisany szkole nowogrodzkiej. Mimo pewnych podobieństw (rysunek 
dłoni Matki Boskiej) znajdziemy też wiele różnic: odmiennie kła-
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dziony światłocień w partii szyi i dłoni obu postaci, rysunek brwi, 
nosa i oczu, a także ornament ulistnionej wici w ikonie z Krakowa – 
wszystko to wskazuje na odmienne pochodzenie obu dzieł.

Ikonografia ikony z Topilca należy do wariantów Znamienija 
rzadziej spotykanych w sztuce ikonowej, szczególnie w odniesieniu 
do sfer chwały, symbolizowanych przez nałożone na siebie figury 
geometryczne, częste w realizacjach tematu Chrystus na Majestacie 
(Zbawiciel na Mocach, Maiestas Domini) 57. 

Zbliżony pod względem kompozycyjnym temat Deesis z central-
ną ikoną Chrystusa na Majestacie jest znany z miniatur w rękopi-
sach z XI w. [48] W malarstwie tablicowym ten motyw, obecny w 
moskiewskiej sztuce od przełomu XIV i XV w. [116, c. 90, ил. 31], 
jest znacznie częściej spotykany niż przedstawienie Znamienije w 
otoczeniu sfer chwały. Niebieskie koło i dwa czerwone romby, sym-
bolizują ziemską i niebiańską chwałę Zbawiciela. Dolny czerwony 
kwadrat oznacza ziemię, niebieskie koło zaś symbolizuje chóry nie-
biańskie. W narożach czerwonego kwadratu mieszczą się symbole 
ewangelistów, głoszących Dobrą Nowinę na cztery strony świata. 
Przestrzeń niebieskiego koła wypełniają istoty anielskie: cherubiny, 
serafiny i moce [28, s. 174].

Takie rozwiązania znajdziemy m.in. w ikonie datowanej na drugą 
połowę XV w. z Muzeum Architektury Ludowej i Życia Codzienne-
go w Kijowie [52, s. 106–107]: tronujący Chrystus został tu przed-
stawiony na tle jasnoczerwonego rombu, wpisanego w ciemnonie-
bieski owal, wypełniony serafinami oraz naroża większego rombu 
z sylwetkami ewangelistów. Temat należał też do częstych w sztuce 
wołyńskiej [138].

Temat Zbawiciela na Mocach (ros. Спас в силах, ukr. Спас у 
силах) trzeba zaliczyć do bardzo popularnych w ikonografii północ-
noruskiej i moskiewskiej w końcu XIV i w XV w. [121], w ikonogra-
fii zachodnioukraińskiej zaś w XV i XVI w. [95]. Datowana na drugą 
połowę XV w. ikona o takim temacie, przechowywana w zbiorach 

http://www.etnolog.org.ua

І
Takie rozwiązania znajdziemy m.in. w ikonie datowanej na drugą 

І
Takie rozwiązania znajdziemy m.in. w ikonie datowanej na drugą 

połowę XVІpołowę XV
go w KijowieІgo w KijowieІstawiony na tle jasnoczerwonego rombu, wpisanego w ciemnonieІstawiony na tle jasnoczerwonego rombu, wpisanego w ciemnonie
bieski owal, wypełniony serafinami oraz naroża większego rombu Іbieski owal, wypełniony serafinami oraz naroża większego rombu 
z sylwetkami ewangelistów. Temat należał też do częstych w sztuce Іz sylwetkami ewangelistów. Temat należał też do częstych w sztuce 
wołyńskiejІwołyńskiej [138].І[138].

Temat Zbawiciela na Mocach (ros. ІTemat Zbawiciela na Mocach (ros. 

М
otoczeniu sfer chwały. Niebieskie koło i dwa czerwone romby, sym

М
otoczeniu sfer chwały. Niebieskie koło i dwa czerwone romby, sym
bolizują ziemską i niebiańską chwałę Zbawiciela. Dolny czerwony 

М
bolizują ziemską i niebiańską chwałę Zbawiciela. Dolny czerwony 
kwadrat oznacza ziemię, niebieskie koło zaś symbolizuje chóry nie

М
kwadrat oznacza ziemię, niebieskie koło zaś symbolizuje chóry nie

narożach czerwonego kwadratu mieszczą 

М
narożach czerwonego kwadratu mieszczą 

ewangelistów, głoszących Dobrą Nowinę na cztery strony świata. 

М
ewangelistów, głoszących Dobrą Nowinę na cztery strony świata. 
Przestrzeń niebieskiego koła wypełniają istoty anielskie: cherubiny, МPrzestrzeń niebieskiego koła wypełniają istoty anielskie: cherubiny, 
serafiny i moceМserafiny i moce [28, s.М[28, s. 174].М174].

Takie rozwiązania znajdziemy m.in. w ikonie datowanej na drugą МTakie rozwiązania znajdziemy m.in. w ikonie datowanej na drugą 
połowę XV Мpołowę XV w. zМw. z Muzeum Architektury Ludowej i МMuzeum Architektury Ludowej i 
go w KijowieМgo w Kijowie [52, s.М[52, s.М106–107]: tronujący Chrystus został М106–107]: tronujący Chrystus został 
stawiony na tle jasnoczerwonego rombu, wpisanego w ciemnonieМstawiony na tle jasnoczerwonego rombu, wpisanego w ciemnonie
bieski owal, wypełniony serafinami oraz naroża większego rombu Мbieski owal, wypełniony serafinami oraz naroża większego rombu 

Ф
Zbliżony pod względem kompozycyjnym temat Deesis z central

Ф
Zbliżony pod względem kompozycyjnym temat Deesis z central

ną ikoną Chrystusa na Majestacie jest znany z miniatur w rękopi

Ф
ną ikoną Chrystusa na Majestacie jest znany z miniatur w rękopi

malarstwie tablicowym ten motyw

Ф
malarstwie tablicowym ten motyw

moskiewskiej sztuce od przełomu XIV i XV

Ф
moskiewskiej sztuce od przełomu XIV i XV w. [116, 

Ф
w. [116, 

jest znacznie częściej spotykany niż przedstawienie Фjest znacznie częściej spotykany niż przedstawienie ZnamienijeФZnamienije
otoczeniu sfer chwały. Niebieskie koło i dwa czerwone romby, symФotoczeniu sfer chwały. Niebieskie koło i dwa czerwone romby, sym
bolizują ziemską i niebiańską chwałę Zbawiciela. Dolny czerwony Фbolizują ziemską i niebiańską chwałę Zbawiciela. Dolny czerwony 
kwadrat oznacza ziemię, niebieskie koło zaś symbolizuje chóry nieФkwadrat oznacza ziemię, niebieskie koło zaś symbolizuje chóry nie

narożach czerwonego kwadratu mieszczą Фnarożach czerwonego kwadratu mieszczą 
ewangelistów, głoszących Dobrą Nowinę na cztery strony świata. Фewangelistów, głoszących Dobrą Nowinę na cztery strony świata. 

Е
rzadziej spotykanych w sztuce ikonowej, szczególnie w odniesieniu 

Е
rzadziej spotykanych w sztuce ikonowej, szczególnie w odniesieniu 
do sfer chwały, symbolizowanych przez nałożone na siebie figury 

Е
do sfer chwały, symbolizowanych przez nałożone na siebie figury 
geometryczne, częste w realizacjach tematu Chrystus na Majestacie Еgeometryczne, częste w realizacjach tematu Chrystus na Majestacie 

57 Е57. Е. 
Zbliżony pod względem kompozycyjnym temat Deesis z centralЕZbliżony pod względem kompozycyjnym temat Deesis z central-Е-

ną ikoną Chrystusa na Majestacie jest znany z miniatur w rękopiЕną ikoną Chrystusa na Majestacie jest znany z miniatur w rękopi-Е-
malarstwie tablicowym ten motywЕmalarstwie tablicowym ten motyw, obecny w Е, obecny w malarstwie tablicowym ten motyw, obecny w malarstwie tablicowym ten motywЕmalarstwie tablicowym ten motyw, obecny w malarstwie tablicowym ten motyw

w. [116, Еw. [116, c.Еc. 90, ил.Е90, ил.
ZnamienijeЕZnamienije



MALARSTWO IKONOWE NA PODLASIU

139

Muzeum Historycznego w Sanoku, przedstawia tronującego Zbawi-
ciela na tle jasnoczerwonego rombu o wklęsłych bokach i ciemno-
niebieskiej mandorli, nałożonej na większy romb, w którego naro-
żach umieszczono symbole ewangelistów trzymających zamknięte 
księgi 58. Tło mandorli wypełniają, tak jak w ikonie z Topilca, głowy 
serafinów.

Z kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku pochodzi ikona z 
przedstawieniem Zbawiciela na Mocach, datowana na drugą połowę 
XV w., charakteryzująca się surowym linearyzmem i podobnie roz-
wiązanym tłem 59.

Inne, późniejsze realizacje tego tematu w polskich zbiorach, np. 
ikona z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu [63, s. 18] oraz Mu-
zeum Narodowego w Krakowie [34, s. 70, il. 2], są datowane na 
XVII w., lecz pod względem ikonograficznym są bardzo zbliżone do 
omówionych wyżej ikon.

Odznaczający się identyczną ikonografią obraz z miejscowości 
Malniv w okolicach Lwowa, datowany na drugą połowę XV w., jest 
w porównaniu z analizowanym zabytkiem podlaskim uproszczony 
pod względem stylistycznym, kolorystyka zaś została ograniczona 
do odcieni ugru, cynobrowej czerwieni i ciemnego błękitu [146, 
c. 40–41]. Podobne cechy nosi ikona z pierwszej połowy XVI w. z 
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wymiarach mógł się niegdyś znajdować w rzędzie proroków cerkwi 
w Topilcu, czterorzędowy ikonostas liczyłby ok. 4 m wysokości, za-
tem świątynia musiałaby być odpowiednio okazała. Co ważniejsze – 
nie wydaje się prawdopodobne, by dzieło o tak wysokim poziomie 
artystycznym było pierwotnie przeznaczone do małej prowincjonal-
nej cerkwi.

Z tych samych względów wątpliwa jest lokalizacja w jakiejkol-
wiek innej prowincjonalnej cerkwi na Podlasiu. A. Siemaszko pod-
kreśla zbieżność wymiarów ikony z Topilca z wyliczeniem przypusz-
czalnej wielkości i składu ikonostasu cerkwi w Supraślu, o których 
można wnioskować na podstawie inwentarza, sporządzonego przez 
archimandrytę Sergiusza Kimbara w 1557 r. [69, s. 196–197; 104]. 
Za tezą o pochodzeniu topileckiej ikony z Supraśla przemawia także 
fakt jej oryginalności stylistycznej i ikonograficznej oraz wysokiego 
poziomu artystycznego. Na Podlasiu nie zachowały się ikony o ana-
logicznych cechach formalnych. Jak już powiedziano wyżej ikona z 
Topilca jest bliska pod względem formalnym niektórym fragmentom 
ocalałych fresków supraskich [72, s. 223].

Interesującym detalem w ikonie Znamienije z Topilca są wspo-
mniane półplastyczne nimby, znane z późniejszych ikon na Podlasiu, 
lecz rzadko spotykane w ruskim malarstwie tego czasu. Jednym z 
niewielu przykładów, jaki udało się odnaleźć w sztuce ruskiej, jest 
ikona z przedstawieniem Archanioła Gabriela z rzędu Deesis szkoły 
pskowskiej, datowana na późny XIV w. [64, s. 178, il. 15] lub I poło-
wę XV w. [137, ил. 23]. Identyczne nimby otaczają głowy świętych 
w całopostaciowych ikonach rzędu Deesis, pochodzących z cerkwi 
Zaśnięcia Matki Bożej w Pskowie, datowanych na koniec XV w. 
[137, il. 31, 32, s. 299, кат. 31,32]. Reliefowe drewniane nimby moż-
na również odnaleźć w ikonach z obszaru Zachodniego Polesia 60, 
południowosłowiańskich i synajskich, np. w mozaikowym przedsta-
wieniu Św. Andrzeja z Istrii, datowanym na VI w., a także pochodzą-
cej z końca XIII w. ikonie Chrystusa z apostołami z Ochrydy [137, 

http://www.etnolog.org.ua

І
lecz rzadko spotykane w ruskim malarstwie tego czasu. Jednym z 

І
lecz rzadko spotykane w ruskim malarstwie tego czasu. Jednym z 
niewielu przykładów, jaki udało się odnaleźć w sztuce ruskiej, jest Іniewielu przykładów, jaki udało się odnaleźć w sztuce ruskiej, jest 
ikona z przedstawieniem Archanioła Gabriela z rzędu Deesis szkoły Іikona z przedstawieniem Archanioła Gabriela z rzędu Deesis szkoły 
pskowskiej, datowana na późny XIVІpskowskiej, datowana na późny XIV
wę XV Іwę XV w.Іw. [137, ил.І[137, ил.

całopostaciowych ikonach rzędu Deesis, Іcałopostaciowych ikonach rzędu Deesis, ІZaśnięcia Matki Bożej wІZaśnięcia Matki Bożej w
31, 32, s.І31, 32, s.

М
fakt jej oryginalności stylistycznej i ikonograficznej oraz wysokiego 

М
fakt jej oryginalności stylistycznej i ikonograficznej oraz wysokiego 
poziomu artystycznego. Na Podlasiu nie zachowały się ikony o ana

М
poziomu artystycznego. Na Podlasiu nie zachowały się ikony o ana
logicznych cechach formalnych. Jak już powiedziano wyżej ikona z 

М
logicznych cechach formalnych. Jak już powiedziano wyżej ikona z 
Topilca jest bliska pod względem formalnym niektórym fragmentom 

М
Topilca jest bliska pod względem formalnym niektórym fragmentom 
ocalałych fresków supraskich

М
ocalałych fresków supraskich [72, s.

М
[72, s. 223].

М
223].

Interesującym detalem w ikonie МInteresującym detalem w ikonie ZnamienijeМZnamienije
mniane półplastyczne nimby, znane z późniejszych ikon na Podlasiu, Мmniane półplastyczne nimby, znane z późniejszych ikon na Podlasiu, 
lecz rzadko spotykane w ruskim malarstwie tego czasu. Jednym z Мlecz rzadko spotykane w ruskim malarstwie tego czasu. Jednym z 
niewielu przykładów, jaki udało się odnaleźć w sztuce ruskiej, jest Мniewielu przykładów, jaki udało się odnaleźć w sztuce ruskiej, jest 
ikona z przedstawieniem Archanioła Gabriela z rzędu Deesis szkoły Мikona z przedstawieniem Archanioła Gabriela z rzędu Deesis szkoły 
pskowskiej, datowana na późny XIVМpskowskiej, datowana na późny XIV

[137, ил.М[137, ил. 23]. Identyczne nimby otaczają М23]. Identyczne nimby otaczają 

Ф
Topilca z wyliczeniem 

Ф
Topilca z wyliczeniem 

czalnej wielkości i składu ikonostasu cerkwi w Supraślu, o których 

Ф
czalnej wielkości i składu ikonostasu cerkwi w Supraślu, o których 
można wnioskować na podstawie inwentarza, sporządzonego przez 

Ф
można wnioskować na podstawie inwentarza, sporządzonego przez 
archimandrytę Sergiusza Kimbara w 1557

Ф
archimandrytę Sergiusza Kimbara w 1557 r. [69, s.

Ф
r. [69, s.

Za tezą o pochodzeniu topileckiej ikony z Supraśla przemawia także ФZa tezą o pochodzeniu topileckiej ikony z Supraśla przemawia także 
fakt jej oryginalności stylistycznej i ikonograficznej oraz wysokiego Фfakt jej oryginalności stylistycznej i ikonograficznej oraz wysokiego 
poziomu artystycznego. Na Podlasiu nie zachowały się ikony o anaФpoziomu artystycznego. Na Podlasiu nie zachowały się ikony o ana
logicznych cechach formalnych. Jak już powiedziano wyżej ikona z Фlogicznych cechach formalnych. Jak już powiedziano wyżej ikona z 
Topilca jest bliska pod względem formalnym niektórym fragmentom ФTopilca jest bliska pod względem formalnym niektórym fragmentom 

223].Ф223].

Е
artystycznym było pierwotnie przeznaczone do małej prowincjonal

Е
artystycznym było pierwotnie przeznaczone do małej prowincjonal

tych samych względów wątpliwa jest lokalizacja w jakiejkolЕtych samych względów wątpliwa jest lokalizacja w jakiejkol
wiek innej prowincjonalnej cerkwi na Podlasiu. A. Еwiek innej prowincjonalnej cerkwi na Podlasiu. A. Siemaszko podЕSiemaszko pod

Topilca z wyliczeniem ЕTopilca z wyliczeniem przypuszЕprzypusz-Е-
czalnej wielkości i składu ikonostasu cerkwi w Supraślu, o których Еczalnej wielkości i składu ikonostasu cerkwi w Supraślu, o których 
można wnioskować na podstawie inwentarza, sporządzonego przez Еmożna wnioskować na podstawie inwentarza, sporządzonego przez 

196–197; 104]. Е196–197; 104]. 
Za tezą o pochodzeniu topileckiej ikony z Supraśla przemawia także ЕZa tezą o pochodzeniu topileckiej ikony z Supraśla przemawia także 



MALARSTWO IKONOWE NA PODLASIU

141

c. 296, кат. 20–23, с. 299, кат. 31, 32]. Podobny nimb znajduje się na 
obrazie Hodegetrii na Jasnej Górze, tego typu detale występują nie 
tylko w ikonach bałkańskich, lecz także we włoskim malarstwie XII 
i XIII w. 61 

Trzeba podkreślić, że nie udało się znaleźć bezpośrednich ana-
logii ikonograficznych i stylistycznych w malarstwie ruskim tego 
czasu. Dekorowane nimby znajdziemy wprawdzie w ikonach nowo-
grodzkich, ale są one odmienne niż w dziełach z Topilca i Bielska: 
ich dekoracja składa się z drobnego, zgeometryzowanego ornamentu 
czteropłatkowych rozet, układających się w rodzaj zgeometryzowa-
nej siatki 62.

Warto zwrócić uwagę na kolorystyczne podobieństwa ikony Ho-
degetrii z Bielska i Znamienije z Topilca. Obie charakteryzuje po-
dobny ciemny odcień karnacji postaci, predylekcja do żywej, nasy-
conej czerwieni – w pierwszym przypadku ten kolor znalazł się na 
podbiciu maforium, w drugim zaś na sferach chwały. Podobną barwę 
bardzo ciemnej czerwieni złamanej fioletem użyto do namalowania 
maforium Maryi.

Jeszcze jeden szczegół wydaje się potwierdzać tezę o związku 
ikony z Topilca z klasztorem w Supraślu: w trakcie konserwacji oka-
zało się, iż pierwotne napisy na zwojach ewangelistów Marka i Jana 
zostały zamienione, później zaś poprawione zgodnie z powszechnie 
przyjętą symboliką 63. Tradycja przypisywania Św. Markowi symbo-
lu orła, Św. Janowi zaś – lwa jest jedną z równorzędnych redakcji, 
spotykanych w sztuce bizantyjskiej, wywodzi się zaś z pism Św. Ire-
neusza z Lyonu. Na podstawie rekonstrukcji programu fresków z 
Supraśla ustalono, iż taki porządek wyobrażeń został zastosowany 
w malowidłach z przedstawieniem symboli ewangelistów na żagiel-
kach podtrzymujących tambur [71, s. 35–36; 5, s. 4].

Warto również rozważyć przypuszczenie, iż ikona była pierwot-
nie przeznaczona do cerkwi Św. Jana Ewangelisty, pierwszej świą-
tyni wzniesionej w Supraślu  [103, s. 2, 17; 104, c. 7; 51, s. 132]. 
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Archimandryta Sergiusz Kimbar zapisał, iż «Сербину Нектарію 
малерю за Деисусец теплое церкви дано 6 коп грошей, a золото 
церковное. За две святости, што он же робил, трех святителей 
и трех преподобных 9 коп грошей, a золото церковное» 64. Czy 
w cytowanym fragmencie archimandryta zapisał wykonanie intere-
sującej nas ikony oraz dwóch innych z przedstawieniem Ojców Koś-
cioła oraz świątobliwych mnichów?

Ikona o omawianym temacie znajdowała się w supraskiej cerkwi, 
o czym świadczy fragment inwentarza, spisanego w 1645 r.: wśród 
innych ikon znalazł się tu «obraz malutki Wopłoszczenia 65, Mo-
skiewskiey oprawy» [26, s. 187]. Ze względu na różnicę rozmiarów 
nie może być mowy o tożsamości obu ikon.
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Joanna TOMALSKA

PRZYPISY
1 Dla potrzeb naszych rozważań terminy «ikona» i «obraz» będą stosowane 

wymiennie.
2 A. Mironowicz przytacza ludową opowieść o wysłaniu przez Boga dwóch 

świętych: Rocha i Spasa; pierwszy został skierowany do Lachów, drugi zaś do 
Ruskich. Św. Roch przybył na ziemię 16 sierpnia i stał się patronem zwierząt, 
Św. Spas pojawił się 19 sierpnia i został patronem ludzi; zwraca też uwagę, 
iż cerkwie i klasztory (m.in. w Drohiczynie i Surażu) ufundowane pw. Prze-
mienienia Pańskiego, były określane mianem Spaski; zob.: A. Mironowicz [55, 
s. 168].

3 W drugiej poł. XIII w., do czasu opanowania zachodniej Rusi przez Litwę, 
ziemie między Bugiem i Narwią z grodami Brześć, Drohiczyn, Mielnik i Bielsk, 
opanował książę Daniel Halicki (1201–1264), od 1228 r. książę wołyński i ha-
licki, w 1253 r. przyjął koronę z rąk legata papieskiego Opizona, lecz nie uzy-
skawszy oczekiwanej pomocy w walce z Tatarami zerwał kontakty z Rzymem. 
Ok. 1240 przeniósł się do Chełma, który uczynił swoją stolicą i gdzie zmarł. Po 
śmierci Daniela władzę przejął Wasilko (zm. 1269), po nim zaś jego syn Wło-
dzimierz zw. Filozofem (zm. 1289); L. Bieńkowski [12, szp. 1006–1007]; zob. 
też Карамзин H. [119]; Городские поселения в Российской империи  [109].

4 Wg I. Daniłowicza, cytującego ten fragment w autorskiej transliteracji, 
brzmi on tak: «R. 1260: I jecha Wasilko za brata i prowodi jego do Brestja i 
posła s nim ljudi swoja, i pomolisja Bohu, jaże jest’ ikona, jaże jest’ w hordje 
Mielnici w cerkwi Sw. Bohorodicy i objeszczasja Daniło ukrasiti ju.» I. Dani-
łowicz [18, s. 103]; Zob. też krytyczne opracowanie zbioru: F. Zieliński [97].

5 Mielnik, jedno z najstarszych miast w tej części późniejszego Podlasia, zo-
stał zniszczony w czasie tatarskiego najazdu w 1240 r., wkrótce potem zdobyty 
przez Litwinów, por. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych kra-
jów słowiańskich [76, s. 346]; Городские поселения в Российской империи 
[109, s. 96].

6 Покровский Ф. [133, c. 107]; Гродненские губернские ведомости, 1868, 
№ 13 [110, c. 4]; zgodnie z przekazem w łódce znaleziono także «палитры, 
кисти и красок двенадцати цветов» [110, c. 107].

7 Tamże; zob. też: o. G. Sosna, m. A. Troc-Sosna [84, s. 255]; J. Charkiewicz 
[15, s. 155–156]; zdaniem autorów cytowany opis może dotyczyć ikony Matki 
Boskiej Orantki, istniejącej do dziś w cerkwi pw. Narodzenia NMP w Mielniku.

8 Analogiczny problem interpretacyjny przedstawił W. Pucko w odniesieniu 
do ilustracji zawartej w Latopisie Radziwiłłowskim (k. 138); miniatura ilustru-
je oślepienie kniazia Wasilka Rościsławowicza i jego modlitwę przed ikoną 
Pantokratora w cerkwi Archanioła Michała w klasztorze Wydubickim w Kijo-
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wie; natomiast tekst Latopisu informuje, iż kniaź «иде поклониться святому 
Михаилу в монастырь», z czego wynika, iż Wasilko przybył do cerkwi by się 
pomodlić przed ikoną Archanioła Michała, tymczasem na ilustracji jest pogrą-
żony w modlitwie przed ikoną Pantokratora; zob.: Пуцко В. [139, c. 142].

9 A. Mironowicz [55, s. 169]; wg ludowej tradycji ikona przez stulecia po-
zostawała nad Bugiem.

10 Полное собрание русских летописей, изданное по Высочайшему 
повелению Императорскою археографическою комиссиею [134, s. 843–
845]. W drugiej poł. XIII w., do czasu opanowania zachodniej Rusi przez Lit-
wę, ziemie między Bugiem i Narwią z grodami Brześć, Drohiczyn, Mielnik 
i Bielsk, opanował książę Daniel Halicki. Po najazdach tatarskich, które spu-
stoszyły te ziemie, Daniel i jego brat Wasilko nie mogli wjechać do Brześcia, 
zniszczonego przez hordy tatarskie, książę wybrał zatem Chełm na swoją sie-
dzibę; Zieliński [97, s. 6].

11 Полное собрание русских летописей, изданное по Высочайшему 
повелению Императорскою археографическою комиссиею [134, s. 843–
845]. Z opisu wynika, iż parę drzwi ozdobionych białym i zielonym kamie-
niem (pierwszy sprowadzono z Halicza, zielony zaś pochodził z miejscowych 
kamieniołomów) wykonał niejaki Awdiej. Wnętrze (tetrakonchos) o cztere-
ma apsydach oświetlały trzy okna wypełnione rzymskim szkłem, sklepienie 
zdobiły złote gwiazdy na lazurowym tle. Opis cerkwi Św. Jana w Chełmie 
na podstawie latopisu w interpretacji Karamzina przytacza J. Kołaczkowski 
[35]; zob. też «Вестник Юго-западной и Западной Роcсии. Историко-
литературный журнал» [107, s. 162]; Ровинский А. [140, c. 2]; autor wspo-
mina iż we Włodzimierzu znajdowała się grecka ikona Pantokratora «вельми 
чудна», odnowiona w 1518 r., tamże. L. Bieńkowski, S. Pawiowa, M. Stan-
kowa [13, s. 62].

12 Полное собрание русских летописей, изданное по Высочайшему 
повелению Императорскою археографическою комиссиею [134, s. 845–
846]; «W roku 6768 [1260] Daniel wybudował w Chełmie wielką cerkiew pod 
wezwaniem Najświętszej Dziewicy Maryi, nie mniej wielką i piękną niż po-
przednie i ozdobił ją ikonami przecudnymi. Z ziemi węgierskiej sprowadził cza-
szę z marmuru purpurowego, wyrzeźbioną nader przemyślnie; otoczona była 
wokół głowami wężowymi. I stawił ją przed drzwiami cerkwi zwanymi carskimi 
i uczynił z niej naczynie na święcenie wody na Objawienie Pańskie»; Вестник 
Юго-Западной и Западной Роcсии. Историко-литературный журнал [107, 
s. 162]; Bieńkowski, Pawiowa, Stankowa [13, s. 62].

13 W Owruczu powstała pierwsza cerkiew chrześcijańska, zbudował ją 
kijowski książę Włodzimierz pw. Św. Bazylego ok. 1000 r.; J. T. Stecki [88, 
s. 276]; zob. też M. Czajkowski [16, s. 52]: «Na wzgórzu Św. Bazylego stanęła 
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druga po kijowskiej cerkiew, według podań pieczary kijowskie sięgały aż do 
Owrucza».

14 Dzieje miasta, wielokrotnie niszczonego i przechodzącego we władanie 
litewskie, mazowieckie, ruskie zob. SGKP, t. II, s. 149; Городские поселения 
в Российской империи [109, c. 85–87].

15 Вестник Юго-Западной и Западной Роcсии. Историко-литературный 
журнал [107, s. 162]. Wg T. Narbutta «Książę Daniel w 1258 r. wysłał swego 
brata Wasila z synem swoim Romanem przeciw Grodnowi <...>, sam pozostał w 
Bielsku», T. Narbutt [56, s. 167]. W opracowaniu F. Pokrowskiego znalazła się 
wzmianka, iż między tzw. górą zamkową i cerkwią prawosławną w Drohiczy-
nie (autor podaje dokładniejszą lokalizację: na terenie ogrodu żołnierza Daniela 
Jewtucha), zachowały się resztki fundamentów cerkwi, zbudowanej przez Da-
niela Romanowicza; Покровский [133, s. 117].

16 M. in. w Kamieńcu (Bohojawleńską, którą zaopatrzył w ikony), we 
Włodzimierzu – Św. Dymitra, tu ozdobił srebrem i drogimi kamieniami ikonę 
Bogarodzicy, w katedrze Bogarodzicy podobnie ozdobił wielki obraz Zbawi-
ciela, drugi zaś o tym samym temacie udekorował srebrnym okładem i dro-
gimi kamieniami; Вестник Юго-Западной и Западной Росcии. Историко-
литературный журнал [107, s. 162]. Tamże inne zasługi Włodzimierza w cer-
kwiach w Przemyślu, Czernihowie, Łucku, Lubomlu: «украсил многия церкви 
живописью, серебром», por. Карамзин [119, s. 149], przyp. 177.

17 Najstarsze wzmianki w ruskich latopisach odnoszą się do 1253 r.; mia-
sto zniszczone przez Tatarów, odbudowane przez litewskiego księcia Erdźwił-
ła, później we władaniu Włodzimierza zw. Filozofem; Słownik geograficzny 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich [75, s. 214]; Городские 
поселения в Российской империи [109, s. 59–62].

18 Wg przypuszczeń ks. K. Znosko, opartych na błędnym odczytaniu nazwy 
miasta Bełz, jedną z ikon podarowanych cerkwi w Bielsku miała być ikona 
Matki Boskiej Częstochowskiej, por. K. Зноско [114, c. 6].

19 Archimandryta Jonasz piastował funkcje opata od 1520 do 1546 r.; 
J. M. Giżycki [22, s. 13].

20 Zdaniem N. Wysockiej uformowanie białoruskiej szkoły malarstwa iko-
nowego przypada na XV–XVI w., kiedy miejscowi malarze, przyswoiwszy 
bizantyjsko-ruską technologię sztuki nadali ikonom własny charakter, wyczu-
cie barw, hagiografię (w tym czasie pojawiło się np. wiele nowych typów wi-
zerunków maryjnych, m. in. Żyrowicka, Mińska, Supraska itd.), opartych nie 
tylko na bizantyjsko-ruskiej stylistyce, lecz także sztuce zachodnioeuropejskiej; 
zdaniem autorki ikony białoruskie wykazują silne związki z zachodnioeuro-
pejskimi epokami w sztuce: gotykiem, renesansem, barokiem i klasycyzmem; 
Высоцкая [108, c. 284].
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21 Акты, издаваемые Виленскою археографическою коммиссиею [99, 
c. 4]; Jonasz pozostawał archimandrytą klasztoru na Kołoży przez 26 lat, zmarł 
w 1546 r.; Археографический сборник документов, относящихся к истории 
Северо-Западной России [103, c. 426]; J. Jodkowski [29, s. 38]; M. Walicki 
[94, s. 7]; J. Hardziejeu [23, s. 36]; Słownik artystów polskich i w Polsce dzia-
łających [74, s. 297].

22 G. Ryżewski wysunął nie popartą dowodami tezę, że zbiegły uczeń opa-
ta mógł być autorem obrazu Matki Boskiej Krasnoborskiej, zob.: G. Ryżewski 
[66, s. 84]; tenże, Źródła do dziejów rodu Chreptowiczów i Grodzieńszczyzny 
w XV–XIX w. w archiwach i bibliotekach polskich i zagranicznych (wschod-
nich) // Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie, s. 70–76. Takie przypuszcze-
nie znalazło się również w opracowaniu G. Sosny i A. Troc-Sosny [85, s. 97]. 
XVI-wieczną proweniencję obrazu wykluczają rozwiązania ikonograficzne i 
formalne. O obrazie z Krasnegoboru wspomina S. Barącz [10, s.132]. Szerzej 
na temat obrazu zob. Archiwum parafialne w Krasnymborze [2, s. 6] cyt. za: 
Kościół katolicki na Podlasiu [38, s. 19].

23 Być może chodzi o płócienny ikonostas, namalowany na jednym płótnie i 
w razie potrzeby przenoszony w inne miejsce, znany dziś z jedynego zachowa-
nego obiektu, datowanego na XVII w.; panu Ivanowi Bentchev jestem bardzo 
wdzięczna za wskazanie zabytku, znajdującego się dziś w zbiorach prywatnych.

24 Wieś położona w dawnym województwie podlaskim, po zawarciu unii 
brzeskiej należała do dekanatu bielskiego unickiej diecezji włodzimiersko-
-brzeskiej; W. Kołbuk [36, s. 313]. Więcej na temat cerkwi zob.: Archiwum 
Państwowe w Lublinie [1]; obszernie o dziejach i wyposażeniu cerkwi w Czy-
żach zob.: L. Stalończyk [86]; taż, Prace konserwatorskie w woj. białostockim 
w latach 1980-1985 [62]; zob. też: Ks. G. Sosna [82]; Archiwum Podlaskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków [3]; APWKZ [6]; zob. też B. M. Se-
meniuk [67, s. 385]; J. Tomalska [92, s. 20–21]; taż Ikona podlaska [25, s. 25].

25 Archiwum Państwowe w Lublinie [1]. Na temat późniejszego wyposaże-
nia cerkwi w Czyżach będzie mowa w dalszej części tekstu.

26 Obyczaj umieszczania ikon z rozebranego ikonostasu w różnych częś-
ciach cerkwi był jak się wydaje dość powszechny, co potwierdza M. Moroszkin 
w obszernym szkicu poświęconym likwidacji unii brzeskiej: «В некоторых 
церквах были иконостасы на стенах церкви и в алтаре, которыя могли бы 
составить приличный иконостас, в замен коего сделана только простая 
перегородка или решетка»; Mopoшкин M. [127, c. 545]; zob. także krytyczne 
opracowanie artykułu: W. Studnicki [89].

27 Szerzej na temat rozwoju form królewskich drzwi zob.: Z. Szanter 
[90, s. 143].
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wdzięczna za wskazanie zabytku, znajdującego się dziś w zbiorach prywatnych.

М
wdzięczna za wskazanie zabytku, znajdującego się dziś w zbiorach prywatnych.

Wieś położona w dawnym województwie podlaskim, po zawarciu unii 

М
Wieś położona w dawnym województwie podlaskim, po zawarciu unii 

brzeskiej należała do dekanatu bielskiego unickiej diecezji włodzimiersko

М
brzeskiej należała do dekanatu bielskiego unickiej diecezji włodzimiersko
-brzeskiej; W.

М
-brzeskiej; W. Kołbuk [36, s.

М
Kołbuk [36, s. 313]. Więcej na 

М
313]. Więcej na 

Państwowe w Lublinie [1]; obszernie o dziejach i wyposażeniu cerkwi w CzyМPaństwowe w Lublinie [1]; obszernie o dziejach i wyposażeniu cerkwi w Czy
żach zob.: L. Мżach zob.: L. Stalończyk [86]; taż, Prace МStalończyk [86]; taż, Prace Мw latach 1980-1985 [62]; zob. też: Ks.Мw latach 1980-1985 [62]; zob. też: Ks.
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków [3]; APWKZ [6]; zob. też B.МWojewódzkiego Konserwatora Zabytków [3]; APWKZ [6]; zob. też B.
meniuk [67, s. Мmeniuk [67, s. 385]; J.М385]; J. Tomalska [92, s.МTomalska [92, s.

Archiwum Państwowe w Lublinie [1]. Na temat późniejszego wyposażeМArchiwum Państwowe w Lublinie [1]. Na temat późniejszego wyposaże
nia cerkwi w Czyżach będzie mowa w dalszej części tekstu.Мnia cerkwi w Czyżach będzie mowa w dalszej części tekstu.

Obyczaj umieszczania ikon z rozebranego ikonostasu w różnych częśМObyczaj umieszczania ikon z rozebranego ikonostasu w różnych częś

Ф
// Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie, s.

Ф
// Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie, s.

nie znalazło się również w opracowaniu G.

Ф
nie znalazło się również w opracowaniu G. Sosny i A.

Ф
Sosny i A.

wieczną proweniencję obrazu wykluczają rozwiązania ikonograficzne i 

Ф
wieczną proweniencję obrazu wykluczają rozwiązania ikonograficzne i 

Krasnegoboru wspomina S.

Ф
Krasnegoboru wspomina S. Barącz [10, s.132]. Szerzej 

Ф
Barącz [10, s.132]. Szerzej 

na temat obrazu zob. Archiwum parafialne w Krasnymborze [2, s.

Ф
na temat obrazu zob. Archiwum parafialne w Krasnymborze [2, s.
Kościół katolicki na Podlasiu [38, s. ФKościół katolicki na Podlasiu [38, s. 19].Ф19].

Być może chodzi o płócienny ikonostas, namalowany na jednym płótnie i ФByć może chodzi o płócienny ikonostas, namalowany na jednym płótnie i 
w razie potrzeby przenoszony w inne miejsce, znany dziś z jedynego zachowaФw razie potrzeby przenoszony w inne miejsce, znany dziś z jedynego zachowa
nego obiektu, datowanego na XVII Фnego obiektu, datowanego na XVII w.; panu Ivanowi Фw.; panu Ivanowi Bentchev jestem bardzo ФBentchev jestem bardzo 
wdzięczna za wskazanie zabytku, znajdującego się dziś w zbiorach prywatnych.Фwdzięczna za wskazanie zabytku, znajdującego się dziś w zbiorach prywatnych.

Wieś położona w dawnym województwie podlaskim, po zawarciu unii ФWieś położona w dawnym województwie podlaskim, po zawarciu unii 
brzeskiej należała do dekanatu bielskiego unickiej diecezji włodzimierskoФbrzeskiej należała do dekanatu bielskiego unickiej diecezji włodzimiersko

313]. Więcej na Ф313]. Więcej na 

Е
Ryżewski wysunął nie popartą dowodami tezę, że zbiegły uczeń opa

Е
Ryżewski wysunął nie popartą dowodami tezę, że zbiegły uczeń opa

ta mógł być autorem obrazu Matki Boskiej Krasnoborskiej, zob.: G.

Е
ta mógł być autorem obrazu Matki Boskiej Krasnoborskiej, zob.: G. Ryżewski 

Е
Ryżewski 

84]; tenże, Źródła do dziejów rodu Chreptowiczów i Grodzieńszczyzny Е84]; tenże, Źródła do dziejów rodu Chreptowiczów i Grodzieńszczyzny 
i bibliotekach polskich i zagranicznych (wschodЕi bibliotekach polskich i zagranicznych (wschod

// Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie, s. Е// Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie, s. 70–76. Takie przypuszczeЕ70–76. Takie przypuszcze
Sosny i A. ЕSosny i A. Troc-Sosny [85, s.ЕTroc-Sosny [85, s. 97]. Е97]. 

wieczną proweniencję obrazu wykluczają rozwiązania ikonograficzne i Еwieczną proweniencję obrazu wykluczają rozwiązania ikonograficzne i 
Barącz [10, s.132]. Szerzej ЕBarącz [10, s.132]. Szerzej 

na temat obrazu zob. Archiwum parafialne w Krasnymborze [2, s.Еna temat obrazu zob. Archiwum parafialne w Krasnymborze [2, s. 6] cyt. za: Е6] cyt. za: 
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28 Symbolika welum zob.: E. Smykowska, [81, s. 85].
29 Drzwi z półkolistym zamknięciem górnej części i pionowymi prostokąta-

mi poniżej; górną część wypełnia scena Zwiastowania z widocznym fragmenta-
rycznie aniołem z lewej i Matką Boską na tle architektury z prawej; lewa dolna 
część zachowała się tylko fragmentarycznie, na prawej na czerwonym tle postać 
Św. Bazylego Wielkiego; dominującymi barwami są tu czerwień i zieleń; Лики 
русской иконы [126, c. 93]; Лазарев В. Н. [124, c. 167]; zob. też Бусева-
Давыдова И. Л., свящ. С. Ванеян [106], tamże bibliografia przedmiotu.

30 K. Onasch, A.-M. Schnieper [57, s. 59]. W tym zabytku na drzwiach zna-
lazły się dwa całopostaciowe reliefowe przedstawienia – z lewej archanioła Ga-
briela, z prawej Matki Boskiej.

31 Podobny układ znalazł się na carskich wrotach z cerkwi pw. Św. Barba-
ry w Milejczycach: na lewym skrzydle postacie archanioła Gabriela, niżej ŚŚ. 
Mateusza i Łukasza, na prawym Matka Boska i ŚŚ. Marek i Jan; obiekt zostanie 
omówiony poniżej.

32 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich 
[79, s. 382]; Ks. G. Sosna [82, s. 23]; APWKZ [6]; APWKZ [7]; APWKZ [3]. 
Do dziejów i wyposażenia cerkwi wrócimy w dalszej części rozważań.

33 Patrz wyżej przyp. 25.
34 Por. Janocha, Ikony w Polsce, s. 124, il.101. 
35 APWKZ [9]; APWKZ [5]; wg dokumentacji wymiary ikony wynoszą 

112,5x87,7 cm, grubość deski 3,5 cm; wg autorki konserwacji ikona pochodzi 
zapewne z końca XVI w., tamże, s. 1.

36 Wieś Topilec w 1506 r. została przekazana w fundatorskim zapisie bisku-
pa smoleńskiego (późniejszego metropolity kijowskiego) Józefa Sołtana klasz-
torowi supraskiemu; Katalog zabytków sztuki w Polsce Ławry Supraskiej [31], 
zob. też Kronika Ławry Supraślskiey [40, s. 6]; w 1505 r. powstała drewnia-
na kaplica, przekształcona później w cerkiew parafialną; Słownik geograficz-
ny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich [77, s. 590; 78 s. 391]; 
G. Sosna, A. Troc-Sosna [83, s. 692]; po przyjęciu unii brzeskiej Topilec, leżący 
w województwie podlaskim, był podporządkowany części litewskiej diecezji 
metropolitalnej kijowsko-wileńskiej; por. W. Kołbuk [36, s. 93]. J. Maroszek 
[50, s. 16]. Ikona pierwotnie znajdowała się w cerkwi cmentarnej, APWKZ 
[5, s. 2].

37 Nimby złozone z dwóch przenikających się rombów w pisanych w okrąg 
symbolizowały madrość i siłę tworzenia; podobny nimb – bez okręgu – znany 
jest z realizacji datowanych na VI w. w mozaikach w Rawennie; na temat sym-
boliki i ewolucji form nimbów zob.: Oвчинников А. [132].

http://www.etnolog.org.ua

І
pa smoleńskiego (późniejszego metropolity kijowskiego) Józefa Sołtana klasz

І
pa smoleńskiego (późniejszego metropolity kijowskiego) Józefa Sołtana klasz

Іtorowi supraskiemu; Katalog zabytków sztuki w Polsce Ławry Supraskiej [31], Іtorowi supraskiemu; Katalog zabytków sztuki w Polsce Ławry Supraskiej [31], 
zob. też Kronika Ławry Supraślskiey [40, s.Іzob. też Kronika Ławry Supraślskiey [40, s.
na kaplica, przekształcona później w cerkiew parafialną; Słownik geograficzІna kaplica, przekształcona później w cerkiew parafialną; Słownik geograficz
ny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich [77, s.Іny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich [77, s.

Sosna, A.ІSosna, A. Troc-Sosna [83, s.ІTroc-Sosna [83, s.
w województwie podlaskim, był podporządkowany części litewskiej diecezji Іw województwie podlaskim, był podporządkowany części litewskiej diecezji 
metropolitalnej kijowsko-wileńskiej; por. W.Іmetropolitalnej kijowsko-wileńskiej; por. W.

16]. Ikona pierwotnie znajdowała się w cerkwi cmentarnej, APWKZ І16]. Ikona pierwotnie znajdowała się w cerkwi cmentarnej, APWKZ 

М
Sosna [82, s.

М
Sosna [82, s.

Do dziejów i wyposażenia cerkwi wrócimy w dalszej części rozważań.

М
Do dziejów i wyposażenia cerkwi wrócimy w dalszej części rozważań.

Patrz wyżej przyp.

М
Patrz wyżej przyp. 25.

М
25.

Por. Janocha, Ikony w Polsce, s.

М
Por. Janocha, Ikony w Polsce, s. 124, il.101. 

М
124, il.101. 

APWKZ [9]; APWKZ [5]; wg dokumentacji wymiary ikony wynoszą 

М
APWKZ [9]; APWKZ [5]; wg dokumentacji wymiary ikony wynoszą 

112,5x87,7 М112,5x87,7 cm, grubość deski 3,5Мcm, grubość deski 3,5 cm; wg autorki konserwacji Мcm; wg autorki konserwacji 
zapewne z końca XVIМzapewne z końca XVI w., tamże, s.Мw., tamże, s. 1.М1.

Wieś Topilec w 1506МWieś Topilec w 1506 r. została przekazana Мr. została przekazana 
pa smoleńskiego (późniejszego metropolity kijowskiego) Józefa Sołtana klaszМpa smoleńskiego (późniejszego metropolity kijowskiego) Józefa Sołtana klaszМtorowi supraskiemu; Katalog zabytków sztuki w Polsce Ławry Supraskiej [31], Мtorowi supraskiemu; Katalog zabytków sztuki w Polsce Ławry Supraskiej [31], 
zob. też Kronika Ławry Supraślskiey [40, s.Мzob. też Kronika Ławry Supraślskiey [40, s.
na kaplica, przekształcona później w cerkiew parafialną; Słownik geograficzМna kaplica, przekształcona później w cerkiew parafialną; Słownik geograficz
ny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich [77, s.Мny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich [77, s.

Ф
lazły się dwa całopostaciowe reliefowe przedstawienia

Ф
lazły się dwa całopostaciowe reliefowe przedstawienia

Podobny układ znalazł się na carskich wrotach z cerkwi pw. Św.

Ф
Podobny układ znalazł się na carskich wrotach z cerkwi pw. Św.

ry w Milejczycach: na lewym skrzydle postacie archanioła Gabriela, niżej ŚŚ. 

Ф
ry w Milejczycach: na lewym skrzydle postacie archanioła Gabriela, niżej ŚŚ. 
Mateusza i Łukasza, na prawym Matka Boska i ŚŚ. Marek i Jan; obiekt zostanie 

Ф
Mateusza i Łukasza, na prawym Matka Boska i ŚŚ. Marek i Jan; obiekt zostanie 

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiФSłownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowi
Sosna [82, s. ФSosna [82, s. 23]; APWKZ [6]; APWKZ Ф23]; APWKZ [6]; APWKZ [7]; APWKZ [3]. Ф[7]; APWKZ [3]. 

Do dziejów i wyposażenia cerkwi wrócimy w dalszej części rozważań.ФDo dziejów i wyposażenia cerkwi wrócimy w dalszej części rozważań.

124, il.101. Ф124, il.101. 
APWKZ [9]; APWKZ [5]; wg dokumentacji wymiary ikony wynoszą ФAPWKZ [9]; APWKZ [5]; wg dokumentacji wymiary ikony wynoszą 

Е
barwami są tu czerwień i zieleń; Лики 

Е
barwami są tu czerwień i zieleń; Лики 

167]; zob. też 

Е
167]; zob. też 

 [106], tamże bibliografia przedmiotu.

Е
 [106], tamże bibliografia przedmiotu.

tym zabytku na drzwiach Еtym zabytku na drzwiach 
lazły się dwa całopostaciowe reliefowe przedstawienia Еlazły się dwa całopostaciowe reliefowe przedstawienia – z lewej archanioła Е– z lewej archanioła GaЕGa

Podobny układ znalazł się na carskich wrotach z cerkwi pw. Św.ЕPodobny układ znalazł się na carskich wrotach z cerkwi pw. Św. BarbaЕBarba
ry w Milejczycach: na lewym skrzydle postacie archanioła Gabriela, niżej ŚŚ. Еry w Milejczycach: na lewym skrzydle postacie archanioła Gabriela, niżej ŚŚ. 
Mateusza i Łukasza, na prawym Matka Boska i ŚŚ. Marek i Jan; obiekt zostanie ЕMateusza i Łukasza, na prawym Matka Boska i ŚŚ. Marek i Jan; obiekt zostanie 
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38 Informacje zawarte w dokumentacji konserwatorskiej odzwierciedlają stan 
ówczesnej wiedzy: «Konsultowano się z Ks. Dyr. Szymonem Romańczukiem z 
kancelarii Metropolii Prawosławnej w Warszawie. Okazało się, że pierwotnie 
werset z I. rozdziału Ewangelii św. Jana umieszczono omyłkowo na zwoju św. 
Marka i odwrotnie. Brzmi on: «ISKONI BIE SŁOWO I SŁOWO BIEK BOGU I 
BÓG [sic] BIE SŁOWO!». Na zwoju św. Marka obecnie jest napis: «ZACZAŁO 
EWANGELIA ISUSOWA JAKO ŻE JEST PISMO W PROROCECH» Od czasów 
reformy Nikona (wiek XVI–XVII) obowiązuje słowo na początku Ewangelii św. 
Jana «W NACZALE» zamiast «ISKONI». Użyte słowo w wersecie «ISKONI» jest 
dodatkowym przyczynkiem do ustalenia daty powstania dzieła», tamże, [5, s. 5]. 
W istocie reforma patriarchy Nikona (1605–1681) miała miejsce w latach 50 i 
60. XVII w., zob. Шушерин И. [148, c. 42]; Археографическая комиссия по 
документам Московской Синодальной библиотеки [102]. Na temat tekstów 
na zwojach ewangelistów na ikonie z Topilca zob. w dalszej części rozważań. 

39 APWKZ [5, s. 2]. Można przypuszczać, że ikona została przeniesiona do 
cerkwi cmentarnej w II połowie XIX w., w okresie rebizantynizacji cerkwi na 
Podlasiu.

40 APWKZ [5, s. 8]. W dokumentacji zapisano, iż ze względu na życzenie 
zleceniodawcy w czasie konserwacji wykonano pełną rekonstrukcję warstwy 
malarskiej.

41 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich 
[78, s. 391].

42 Księga wizyty dziekańskiej [41, s. 118–119]; wizytacja została przepro-
wadzona w 1773 r.

43 Inwentarz cerkwie y monastyra Supraslskiego wielebnemu j. m. o. Ale-
xemu Dubowiczowi archimandrycie S[upraślskiemu], R. 1645, m. Augusta 8 
die przez oycow monastyra Supraslskiego spisany i podany, АСД, t. IX, s. 192.

44 S. Petković [60, s. 312]; S. Stawicki [87; s. 118]; fundatorem bogatego 
wystroju cerkwi był hetman wielki koronny Grzegorz Chodkiewicz, syn Alek-
sandra, zob.: J. Jasnowski [27, s. 250]; S. Dmitruk [19]; tenże, Geneza rodu 
Chodkiewiczów [21].

45 Na odwrociu znajduje się przedstawienie apostoła Piotra i męczen-
niczki Natalii; Живопись домонгольской Руси. Каталог выставки [112]; 
Смирнова С. Э. [143].

46 Novgorod Icons, il. 141, s. 310.
47 Tamże, il. 200, s. 325.
48 Квливидзе Н. [120]. Tamże rozważania na temat przedstawień Matki Bo-

skiej z Dzieciątkiem noszących określenie «Znamienije». Por. Кондаков Н. П. 
[122, с. 193–196].

http://www.etnolog.org.ua

І
xemu Dubowiczowi archimandrycie S[upraślskiemu], R.

І
xemu Dubowiczowi archimandrycie S[upraślskiemu], R.
die przez oycow monastyra Supraslskiego spisany i podany, АСД, t.Іdie przez oycow monastyra Supraslskiego spisany i podany, АСД, t.

44 І44 S.ІS. Petković [60, s.ІPetković [60, s.
wystroju cerkwi był hetman wielki koronny Grzegorz Chodkiewicz, syn AlekІwystroju cerkwi był hetman wielki koronny Grzegorz Chodkiewicz, syn Alek
sandra, zob.: J.Іsandra, zob.: J.
Chodkiewiczów [21].ІChodkiewiczów [21].

45 І45 Na odwrociu znajduje się przedstawienie apostoła Piotra i męczenІNa odwrociu znajduje się przedstawienie apostoła Piotra i męczen
niczki Natalii; Живопись домонгольской Руси. Каталог выставки [112]; Іniczki Natalii; Живопись домонгольской Руси. Каталог выставки [112]; 
СмирноваІСмирнова С.ІС.

М
8]. W

М
8]. W dokumentacji zapisano, iż 

М
dokumentacji zapisano, iż 

zleceniodawcy w czasie konserwacji wykonano pełną rekonstrukcję warstwy 

М
zleceniodawcy w czasie konserwacji wykonano pełną rekonstrukcję warstwy 

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowi

М
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowi

Księga wizyty dziekańskiej [41, s.

М
Księga wizyty dziekańskiej [41, s. 118–119]; wizytacja 

М
118–119]; wizytacja 

wadzona w 1773Мwadzona w 1773 r.Мr.43 М43 Inwentarz cerkwie y monastyra Supraslskiego wielebnemu j.МInwentarz cerkwie y monastyra Supraslskiego wielebnemu j.Мxemu Dubowiczowi archimandrycie S[upraślskiemu], R.Мxemu Dubowiczowi archimandrycie S[upraślskiemu], R.
die przez oycow monastyra Supraslskiego spisany i podany, АСД, t.Мdie przez oycow monastyra Supraslskiego spisany i podany, АСД, t.

Petković [60, s.МPetković [60, s. 312]; S.М312]; S.
wystroju cerkwi był hetman wielki koronny Grzegorz Chodkiewicz, syn AlekМwystroju cerkwi był hetman wielki koronny Grzegorz Chodkiewicz, syn Alek

Jasnowski [27, s.МJasnowski [27, s.
Chodkiewiczów [21].МChodkiewiczów [21].

Ф
istocie reforma patriarchy Nikona (1605–1681) miała miejsce w latach 50 i 

Ф
istocie reforma patriarchy Nikona (1605–1681) miała miejsce w latach 50 i 

42]; Археографическ

Ф
42]; Археографическ

документам Московской Синодальной библиотеки [102]. Na temat tekstów 

Ф
документам Московской Синодальной библиотеки [102]. Na temat tekstów 
na zwojach ewangelistów na ikonie z Topilca zob. w dalszej części rozważań.

Ф
na zwojach ewangelistów na ikonie z Topilca zob. w dalszej części rozważań.

2]. Można przypuszczać, że 

Ф
2]. Można przypuszczać, że ikona została przeniesiona do 

Ф
ikona została przeniesiona do 
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49 W sanktuarium, zbudowanym w Konstantynopolu w poł. V w., przecho-
wywano m.in. relikwie szat Matki Boskiej, K. Kuźmiuk [44, szp. 649].

50 Takie miano nosiły też ikony innych typów ikonograficznych, pochodzące 
z tej świątyni, por. Квливидзе Н. [120, c. 275].

51 K. Kuźmiuk, H. Wegner [45]. Na temat wyobrażeń tego typu w malarstwie 
zob.: R. Ousterhout [58]; zob. też K. Onasch, A.-M. Schnieper [57, s. 158].

52 Novgorod Icons, il. 103–106, s. 303; Кондаков Н. П. [122, c. 116].
53 Попов Г. В., Рындина А. В. [135, c. 304]; Щенникова Л. А. [149, c. 399–

400]; Евсеева Л. M. [111, c. 419, 421–422]; Псковская икона XIII–XVI в. 
[137, c. 290]; obszernie o nowej koncepcji ikonostasu w północno-wschodnich 
księstwach Rusi zob.: Z. Szanter [90, s. 132].

54 Np. «Znamienije» szkoły rostowo – suzdalskiej z rzędu prorockiego 
2 poł. XV w. w podwójnej chwale z serafinami po bokach, por.: Рыбаков A. A. 
[141, c. 305, ил. 10]; «Znamienije» w podwójnej chwale z serafinami po bo-
kach w przenośnym ikonostasie z ok. 1589 r. z Wołogdy, por.: Антонова В. И., 
Мнева Н. Е. [101, c. 212–213]. zob.: A. Tradigo, Icone e Santi d’Oriente, 
(Dizionari d’Arte), Milano 2004, s. 12–13.

55 Dzieje klasztoru zostana omówione poniżej.
56 J. Kłosińska [34, s. 266, poz. 156]; R. Biskupski [14]; Janocha, Ikony w 

Polsce, s. 122–123, il. 100.
57 Tver Icons, il. 27, s. 250–252; H. Wegner [95]. O ikonografii tego przed-

stawienia zob. Koндаков Н. П. Иконография Богоматери. – Москва, brw. 
[1998, reedycja]. – Т. 2. – С. 103–123; I. Jazykowa [28]; motyw ukształtował 
się w sztuce rosyjskiej na przełomie XIV i XV w., jego powstanie zaś wiąże się 
z ukształtowaniem wysokiego ikonostasu na Rusi w tym samym czasie; autor-
ka zwraca uwagę symboliczne znaczenie kolorów: czerwień i błękit oznaczają 
dwie natury Jezusa, ludzką i boską; tamże, s. 173.

58 Kłosińska [33, il.3]; Janocha, Ikony w Polsce, s. 23, il. 16.
59 Tamże, s. 66–67, il. 65.
60 Iканапiс Заходняга Палесся [115, c. 324]; autor zwraca uwagę na analo-

gie takich detali z ikon Matki Boskiej Jerozolimskiej ze Zdzitawy, Św. Mikołaja 
z Lachowicz, ŚŚ. Łukasza i Szymona z Kożangródka z ikonami południowosło-
wiańskimi (serbskimi) i sjeneńskimi.

61 A. Różycka-Bryzek, J. Gadomski [65, s. 32]; na ten temat zob. też W. Kur-
pik [43]; por. przyp. 9.

62 Novgorod Icons, il. 83–84, 88, 92, 98, 112, 121, 122, 125, 147, 162, 182, 
187, 199, 200.
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63 Zob. przyp. 5 i 6.
64 Опись вещамъ. – С. 52.
65 O ikonografii tego tematu zob.: Э. Б. [150]. Wg K. Onascha w tym przed-

stawieniu Matka Boska przedstawiona jest w całej postaci z dłońmi uniesio-
nymi w geście modlitwy, na Jej piersiach w medalionie lub w fałdach mafo-
rium jest przedstawiony Chrystus; na Rusi ten typ nosi miano «Богоматер 
Воплощение», jego modyfikacja zaś – «Знамение». Na Rusi kompozycja 
zyskała szczególną popularność w Nowogrodzie i Pskowie, w ikonostasach ru-
skich była to centralna ikona rzędu proroków. Temat jest znany od XI w. jako 
obrazowe przedstawienie proroctwa Izajasza (VII, 14). Ikona tego typu wsławi-
ła się cudami (z ikony płynęły łzy) w czasie morowego powietrza w Pskowie w 
1567 r.; zob. K. Onasch, A.-M. Schnieper [57, s. 223], tamże na temat rozwoju 
ruskich ikonostasów.
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УДК 001.83:39(=161.2=162.1) Валентина ГОЛОВАТЮК

СТОРІНКА З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКО-
ПОЛЬСЬКОГО НАУКОВОГО ДІАЛОГУ

У статті представлено листи польського вченого, етнолога Ю. Бурш-
ти, які адресовані українському славісту В. Юзвенко (з її особистого 
архіву). Листи є важливим історичним джерелом, адже висвітлюють 
діяльність таких наукових осередків, як Польське народознавче това-
риство й тогочасний Інститут мистецтвознавства, фольклору та етно-
графії АН УРСР.

Ключові  слова: співпраця, видавнича діяльність, спадщина 
О. Кольберга. 

W artykule przedstawiono list polskiego naukowcy, etnologa Józefa 
Burszty, adresowany do ukraińskiej slawistki Wiktorii Juzwenko (prze-
chowywany jest w jej prywatnym archiwum). Listy są ważnym źródłem 
historycznym, podkreślają one działania takich ośrodków naukowych jak 
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i ówczesnego Instytutu sztuki, etnogra-
fii i folkloru AN ZSRR.

Słowa  kluczowe: współpraca, działalność wydawnicza, dziedzictwo 
O. Kolberga.

The article presents the letter of the Polish scientist, ethnologist Józef 
Burszta to Ukrainian Slavist Victoria Yuzvenko (stored in her private ar-
chive). Letters are an important historical source, they highlight the ac-
tivities of such scientific centers  as the Polish Ethnological Society and 
the Institute of Art, Folklore and Ethnography of the National Academy 
in USSR.

Keywords: cooperation, publishing, O. Kolberg heritage.
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У багатогранній діяльності Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 
впродовж його історії одне із чільних місць відводилося міжна-
родним науковим контактам. Зокрема, своєрідністю позначена 
співпраця між, за колишньою назвою, Інститутом мистецтво-
знавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР 
(далі – ІМФЕ) і Польським народознавчим товариством (далі – 
ПНТ), що набула систематичного характеру в 60-х роках ХХ ст. 
У розвитку наукових контактів між двома установами важливу 
роль відіграла зустріч фольклористів та етнографів обох країн 
на VII Міжнародному конгресі антропологічних і етнографіч-
них наук (Москва, 1964 р.), що сприяло подальшій співпраці, 
проведенню спільних конференцій, постійним консультаціям 
щодо наукових видань (наприклад, підготовки Атласів матері-
альної культури як України, так і Польщі) та з питань організації 
польових  досліджень [1, с. 6].

З 1965 року між установами було налагоджено книгообмін: 
Інститут регулярно почав отримувати журнали «Народ» (Lud), 
«Народна творчість» (Literaturа ludowа) та низку інших ви-
дань, а 1966 року керівництво Товариства, за підписом Ю. Гає-
ка, передало в дарунок Інституту 6 томів Польського етногра-
фічного атласу. Упродовж 1971–1972 років ПНТ надіслало до 
бібліотеки ІМФЕ 54 томи монументального видання праць  
О. Кольберга [3].

У листах Ю. Буршти (1914–1987) до В. Юзвенко (1924–2015) 
висвітлений період активної видавничої діяльності обох уста-
нов. Листування науковців розпочалося в 1970-х роках, коли ві-
домий польський учений очолював у Познані Редакцію «Повно-
го зібрання праць Оскара Кольберга» (Dziel Wszystkich Oskara 
Kolberga), а українська вчена – відділ слов’янської фольклорис-
тики ІМФЕ.
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Внесок Ю. Буршти в розвиток польської етнології, фольк-
лористики та в підготовку цілого покоління вчених був законо-
мірним результатом його наукової, педагогічної та організатор-
ської діяльності. Майбутній науковець студіював соціологію у 
Варшавському університеті (1937–1939), поєднуючи роботу в 
Інституті культури села. Успішно захистив магістерську роботу 
(«Сільська біднота в соціальній структурі села» (Biedota wiejska 
w strukturze społecznej wsі, 1945)), згодом – докторат із соціо-
логії («Соціальна активність малопольського села» (Ruchliwość 
społeczna wsi małopolskiej, 1947)). Під час педагогічної діяльності 
обіймав посади професора в університеті м. Лодзя (1954–1956), 
керівника кафедри етнографії університету ім. А. Міцкевича 
м. Познані (1957–1979). Професор надзвичайний – у 1959 році, 
звичайний – у 1966-му [11, s. 6–7].

Ю. Буршта репрезентував польську етнологію, будучи чле-
ном численних наукових товариств і асоціацій. Організував 
і очолив Секцію етнографії при Комітеті соціологічних наук 
ПАН (1972), а згодом – Комітет етнологічних наук ПАН (1975–
1987). Професійну діяльність Ю. Буршта провадив за такими 
напрямами: історія села та селян; народна культура, її історія 
і сучасність; су спільно-культурні зміни на західних та північ-
них теренах Польщі; історія і сучасний стан етнології [8, s. 8]. 
Найважливішою була наукова праця, що увінчалася виданням 
майже 400 публікацій, серед яких – 7 монографій, кільканадцять 
колективних праць.

Багатогранна діяльність Ю. Буршти була тісно пов’язана 
з ПНТ, членом якого він став 1950 року, а 1961-го ввійшов до 
видавничої ради установи і протягом 1962–1987 років успіш-
но керував Редакцією з фундаментального видання спадщини 
О. Кольберга. Оскільки рукописи архіву в повоєнні роки були 
розпорошені по різних бібліотеках (Ягеллонська й Люблінська 
біб ліотеки ПНТ, Етнографічний музей у Кракові), постало пи-
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тання щодо видання всього доробку вченого. Підготовчу роботу 
в цьому напрямі розпочали ще 1949 року з ініціативи ПНТ і його 
секретаря – Ю. Гає ка. У 1954 році на з’їзді ПНТ було прийнято 
ухвалу про початок видавничої акції: створили Редакційний ко-
мітет, розробили концепцію. Однак через об’єктивні труднощі, 
передусім фінансові, ПАН відклала видання спадщини О. Коль-
берга. У 1959 році Редакційний комітет, на чолі з Ю. Гаєком, по-
новив підготовчу роботу: обговорили співпрацю з видавництва-
ми й ухвалили видавничий план. Редакцію перенесли до Позна-
ні, її очолив Ю. Буршта, а Редакційний комітет – Ю. Кшижа-
новський. Редакційний колектив сформували з п’яти осіб. Вони 
залучили до роботи понад 55 відомих фахівців з різних галузей 
науки. На редакційний колектив було покладено обов’язки щодо 
підготовки до видання рукописів О. Кольберга, редагування та 
їх друк. Джерельний матеріал становили: 1) автографи, терено-
ві записи, виписки з літератури; 2) рукописи, зібрані кореспон-
дентами і співпрацівниками; 3) друковані джерела, серед яких – 
вирізки з газет, часописів, календарів, фрагменти публікацій 
тощо [6, s. 39].

За керівництва Ю. Буршти невеликий колектив видав 
64 томи (з яких 33 – видані О. Кольбергом і перевидані Ре-
дакцією). 26 томів містять рукописну спадщину вченого, зо-
крема фольклорно-етнографічний матеріал, нотні тексти, те-
оретичні розвідки й статті різної тематики, кореспонденцію. 
Більшість матеріалів О. Кольберга – це нотатки, що стосують-
ся документації записів, окремого середовища, місцевостей, 
у яких проводили дослідження тощо. Таким чином, усі томи 
є регіональними монографіями цілої серії: «Народ: його зви-
чаї, спосіб життя, мова, перекази, прислів’я, обряди, віруван-
ня, розваги, пісні, музика і танці» (Lud. Jego zwyczaje, sposоb 
życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, 
muzyka i tańce), у яких представлена духовна і матеріальна 
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культура слов’ян. Беззаперечний і вклад Ю. Буршти в опра-
цювання та публікацію цього унікального джерелознавчого зі-
брання О. Кольберга.

Водночас професор Ю. Буршта в 1969–1987 роках очолював 
редакцію часопису «Народ» – органу ПНТ. За його керівництва 
вийшло 20 щорічників цього видання, які були зорієнтовані на 
проблеми сучасної світової етнології. Праці й матеріали вче-
ний намагався групувати так, аби кожен випуск містив вичерп-
ну інформацію про стан етнографії в певному окресленому 
краї або частині світу [10, s. 82]. Очолюючи видавничу раду го-
ловного правління Товариства, Ю. Буршті вдалося реалізувати 
низку проектів та ініціатив установи. Зокрема, завдяки зусил-
лям професора, під його керівництвом, було створено осередок 
координації та інтеграції діяльності етнологів і представників 
споріднених дисциплін – Секцію етнографії Комітету соціо-
логічних наук ПАН (1972), перейменовану згодом у Комітет 
етнологічних наук ПАН (1975), очолюваний ним упродовж ба-
гатьох років.

Науковий шлях В. Юзвенко розпочався з навчання в аспі-
рантурі (1955–1958) Інституту. Її подальша доля, а це понад 
50 років, назавжди виявилася пов’язаною із цією установою. 
У 1961 році, під керівництвом М. Рильського, вона успішно 
захистила кандидатську дисертацію «Українська народна по-
етична творчість у польській фольклористиці ХІХ ст.»; працю-
вала вченим секретарем (1960–1964), а згодом, упродовж 1969–
1987 років – незмінний керівник відділу слов’янської фолькло-
ристики ІМФЕ. Основ ним напрямом її наукових пошуків була 
полоністика, зокрема українсько-польські фольклористичні 
взаємини ХІХ ст. У своїх дослідженнях вона приділяла увагу 
історії славістики, жанровій системі сучасного слов’янського 
фольклору, міжслов’янським фольклорним зв’язкам та каз-
ковій епіці.
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Під керівництвом В. Юзвенко розпочалося історико-по-
рівняльне вивчення проблем історії та теорії фольклору 
слов’янських народів, народнопоетичної творчості націо-
нальних меншин України. За її участю та в її редакції підго-
товлено понад 20 монографічних видань, зокрема фундамен-
тальні колективні праці («Розвиток і взаємовідношення жан-
рів слов’янського фольклору» (1973), «Інтернаціональне та 
національне в сучасному слов’янському фольклорі» (1977), 
«Слов’янська фольклористика. Нариси розвитку. Матеріали» 
(1988) та ін.) і низка студій,  які присвячені проблемі вивчен-
ня народної творчості національних меншин в Україні. Вона 
була членом редколегії багатотомної академічної серії «Укра-
їнська народна творчість», укладачем репертуарних збірок ви-
датних збирачів фольклору; організатором славістичної науки 
в Україні і, як відповідальний секретар Українського комітету 
славістів, доклала чимало творчих зусиль щодо налагоджен-
ня зв’язків із профільними науковими установами і вченими 
слов’янського світу.

Контакти між ученими двох країн тіснішими стали після 
їх участі в міжнародній конференції, присвяченій проблемам 
слов’янської фольклористики, що відбулася у Варшаві 5–7 трав-
ня 1966 року. Це був перший такого рангу захід у Польщі піс-
ля Другої світової війни, у якому взяли участь представники 
фольклористичних наукових центрів з Росії, України, Білору-
сії, Чехословаччини, Болгарії, Югославії [12]. Зініційований 
редакцією часопису «Народна творчість» й організований Ін-
ститутом літературних досліджень ПАН, при підтримці Мініс-
терства культури та мистецтв Польської Народної Республіки, 
організаційний комітет конференції поставив за мету зібрати 
фольклористів усіх слов’янських країн для обговорення осно-
вних проб лем сучасного стану досліджень у цій галузі науки. 
У виступі В. Юзвенко основну увагу зосередила на головних 
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проблемах тогочасної української фольклористики, згодом її 
доповідь опуб лікували [9], а Ю. Буршта свій реферат присвя-
тив стану видання нових томів спадщини О. Кольберга [7]. На 
славістичному зібранні порушили також питання щодо коорди-
нації наукових досліджень у галузі народної творчості, видання 
всеслов’янського фольклористичного журналу та розширення 
тематики в існуючих фольклорно-етнографічних часописах. 
Покладалися надії на те, що приклад польських учених у прове-
денні подібних заходів буде підхоплено іншими слов’янськими 
країнами [12].

В. Юзвенко неодноразово виїздила до Польщі, працювала в 
архівах, збирала матеріали для роботи над плановими темами, 
консультувалася з польськими колегами, брала участь у конфе-
ренціях та симпозіумах, організовуваними польською сторо-
ною. Серед її наукового доробку – низка студій, присвячених 
діяльності ПНТ і видавничій діяльності Редакційної колегії з 
видання спадщини О. Кольберга [2; 4; 5]. Завдяки її контактам 
ПНТ і надалі продовжувало надсилати нові томи, що виходили 
друком. У приватному архіві вченої зберігалися чимало доку-
ментальних відомостей, які висвітлюють аспекти співпраці між 
Товариством, Редакцією, ІМФЕ й ученими зокрема: від корот-
ких ново річних вітальних листівок та листів з побажаннями в 
розвит ку фольклористичних взаємин, наукової і видавничої 
діяльності, до ширшої інформації про проведені дослідження, 
участь у конференціях, а також про обмін виданнями між ін-
ституціями та в появі на світ того чи іншого тому О. Кольберга. 
Листи Ю. Буршти є свідченням виразного бажання співпраці 
та висвітлюють увагу польських учених до української науки. 
Це передусім зацікавлення темами наукових досліджень відді-
лу слов’янської фольклористики і В. Юзвенко зокрема, конкрет-
ні пропозиції щодо публікації статей у виданнях, редагованих 
Ю. Бурштою. Листи відображають також напрями багатогран-
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ної дослідницької діяльності як ІМФЕ того часу, так і видавничу 
діяльність Редакції.

Нижче подано чотири машинописні листи, надіслані 
Ю. Бурштою в 1972–1979 роках, що зберігалися в особистому 
архіві В. Юзвенко.

Poznań, dnia 29 lutego 1972 r.
W. Pani

Dr Wiktoria A. Juzvenko
Kierownik Wydziału Folklorystyki

Słowiańskiej Instytutu Sztuki,
Folkloru i Etnografii AN USSR

im. M. T. Rylskiego
Kiiv 1 GSP 252601

ul. Kirova 4

Wielce Szanowna Pani Doktor!
Serdecznie dziękuję Pani oraz dr. M. Gordijczukowi i całej Dy-

rekcji Instytutu za olbrzymią i bardzo cenną dla naszej Redakcji 
przesyłkę z Waszymi książkami i czasopismami folklorystycznymi 
i etnograficznymi. Stanowią one dużą pomoc w naszej pracy wy-
dawniczej. Szczególną wartość mają pozycje trudno dostępne u nas, 
m.in. «Slovar΄ ukrains΄koi movy΄», którego tomy nr 3 i 4 otrzymali-
śmy już od Państwa.

Jak się więc okazuje – pobyt Pani u nas stał się pożyteczny nie 
tylko pod względem żródłoznawczym (mam na myśli także ewentu-
alne kolbergiana znajdujące się w archiwach naukowych w Kijowie 
i Lwowie, do których Pani Doktor ma łatwiejszy dostęp niż my), lecz 
także pod względem wymiany wydawnictw i myśli twórczej.

Co do wzajemnej wymiany – wysłaliśmy już Państwu wszystkie 
wydane dotąd drukiem tomy «Dzieł wszystkich» O. Kolberga (dnia 
17.XII.71 nadaliśmy tomów 12; 17.I.72 – 28; 18.I.72 – 13 i dzisiaj 1, 
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najnowszy; razem 54 tomy). Dalsze tomy, aż do 80-go, będziemy 
przesyłać stopniowo, zaraz po ich wydrukowaniu.

W sprawie współpracy naukowej do cennej obietnicy Pani Dok-
tor nadesłania nam dwóch prac do tomu 57 «Ludu» – rocznika 
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego poświęconego VII Kon-
gresowi Slawistycznemu w Warszawie w 1973 r. Jedną z tych prac 
ma być Pani artykuł (napisany wspólnie z dr Zinyczem) na temat 
działalności, historii i osiągnięć Waszego Instytutu. Maszynopis w 
języku ukraińskim, w 2 egzemplarzach, nie powinien przekroczyć 
20–25 stron. Drugą pozycję ma stanowić tekst nieznanej w Polsce 
biografii Z. D. Chodakowskiego, którą obiecała nam Pani przysłać 
do opublikowania w «Ludzie».

Oczekuję zatem spełnienia obietnicy. Bardzo proszę o nadesłanie 
obu tych prac na moje ręce do dnia 1 maja bież. roku. Zarezerwo-
wałem już miejsce w tomie 57 «Ludu» i zaangażowałem tłumacza- 
ukrainistę.

Cieszę się z nawiązania tak interesująco zapowiadającej się 
współpracy folklorystycznej.

Przesyłam wraz z całym zespołem Redakcji «Dzieł wszyst-
kich» O. Kolberga wyrazy głębokiego uszanowania i serdecznie 
 pozdrawiam. –

Redaktor Naczelny
Prof. dr Józef Burszta

***
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Chodakowskiego, którą obiecała nam ЕChodakowskiego, którą obiecała nam Pani przysłać ЕPani przysłać 
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Poznań, dnia 24 września 1973 r.
W. Pani

Dr Wiktoria A. Juzvenko
Kierownik Wydziału Folklorystyki

Słowiańskiej Instytutu Sztuki,
Folkloru i Etnografii AN USSR

im. M. T. Rylskiego
Kiiv 1 GSP 252601

ul. Kirova 4
Wielce Szanowna Pani Doktorze!

Z prawdziwym zadowoleniem odebraliśmy w ubiegłym miesiącu 
Pani przesyłkę z wydawnictwami Waszego Instytutu.

Otrzymaliśmy:
1. F.M.Kolessa, Muzični tvori. Kiiv 1972
2. Z.I.Vasilenko, Fol΄kloristična dijal΄nist΄ M. V. Lisenka. Kiiv 

1972
3. J.Z.Krut΄, Chliborobska obrjadova poezija Slav΄jan. Kiiv 1973
4. M.M.Gajdaj, Narodna etika u fol΄klori schidnich i zachidnich 

Slov΄jan. (Problematika dobra i zla). Kiiv 1972.
5. Vizvol΄nij ruch Slov΄jan u narodnij pisennij tvorčosti (XVII–

XIX st.). Kiiv 1971
6. Narodni pisni v zapisach Stepana Rudanskogo. Kiiv 1972
7. Tancjuvalni pisni. Kiiv 1972
8. Spivanki-chroniki. Novini. Kiiv 1972
9. Instrumental΄na muzika. Kiiv 1972

Czasopisma:
«Narodna Tvorčist΄ ta Etnografija» 1972, nr 1–6; 1973, nr 1–3.
«Slov΄jans΄ke Literaturoznavstvo i Fol΄kloristika» 1971, vip. 7; 

1973, vip. 8.
Jest to już kolejny dar dla naszej placówki, za co składamy Pani i 

Kierownictwu Instytutu serdeczne podziękowanie. Zarówno czaso-
pisma, jak i książki, stanowią wartościowy wkład do biblioteki na-

http://www.etnolog.org.ua
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szego zakladu; orientują one o życiu Waszego Instytutu oraz służą 
pomocą w codziennej pracy nad wydaniem rękopiśmiennych zbio-
rów folkloru O. Kolberga z terenu Ukrainy.

Dziękujemy zwłaszcza za pomoc w kompletowaniu cennej serii 
«Ukraińska twórczość ludowa». Dotychczas posiadaliśmy w tej serii 
5 tomów (t. 4 «Pisni Javdochi Zujihi», 1965; t. 7 «Żartivlivi pisni», 
1967; t. 8 «Kolomijki», 1969; t. 9 «Tancovalny pisni», 1970; t. 10 
«Vesillja», 2 vol., 1970). Obecnie otrzymaliśmy dwa dalsze tomy 
(t. 11 «Instrumental΄na muzika», 1972; t. 12 «Spivanki-chroniki. 
Novini», 1972), razem więc posiadamy już tomów 7, lecz do cało-
ści brakują nam tomy 1, 2, 3, 5, 6, których nie ma tutaj w sprzeda-
ży. Bylibyśmy bardzo wdzięczni Pani za pomoc w skompletowaniu 
tej serii.

Dziękujemy także za nadesłane monografie, jak np. 4 tomy prac 
F. M. Kolessy, jak też za inne pozycje, zawierające zarówno zbiory 
materiałów, jak również prace teoretyczne.

Ze swej strony wysłaliśmy Państwu w ubiegłych latach 54 tomy 
«Dzieł wszystkich» Oskara Kolberga (nr 1–36, 39–46, 48, 52–55, 
60, 63–66). Obecnie w osobnej przesyłce przekazujemy tom 50-ty, a 
w końcy roku prześlemy dalsze tomy DWOK, które aktualnie znaj-
dują się w druku (t. 49, 51, 61).

Uważamy, iż zarówno wymiana wydawnictw folklorystycznych, 
jak też współpraca w zakresie publikacji prac w czasopiśmie «Lud» 
oraz w Waszych periodykach, a także bezpośrednie kontakty pra-
cowników naszych placówek, jak np. ostatnie spotkanie w Warsza-
wie w czasie obrad VII Kongresu Slawistów, są pożytecznym wkła-
dem do rozwoju nauki, toteż wszystkie te formy współpracy warto 
dalej rozszerzać.

Tu pragniemy poinformować, że w najbliższych tygodniach ma 
zostać otwarta w Moskwie wspominana przez nas wielokrotnie wy-
stawa rękopisów i wydawnictw O. Kolberga. Bardzo zachęcamy Pa-
nią do zwiedzenia jej. Szczegóły podamy w osobnym liście.

http://www.etnolog.org.ua

І
dują się w druku (t.

І
dują się w druku (t.

Uważamy, iż zarówno wymiana wydawnictw folklorystycznych, ІUważamy, iż zarówno wymiana wydawnictw folklorystycznych, 
jak też współpraca w zakresie publikacji prac w czasopiśmie «Lud» Іjak też współpraca w zakresie publikacji prac w czasopiśmie «Lud» 
oraz w Waszych periodykach, a także bezpośrednie kontakty praІoraz w Waszych periodykach, a także bezpośrednie kontakty pra
cowników naszych placówek, jak np. ostatnie spotkanie w WarszaІcowników naszych placówek, jak np. ostatnie spotkanie w Warsza
wie w czasie obrad VIIІwie w czasie obrad VII
dem do rozwoju nauki, toteż wszystkie te formy współpracy warto Іdem do rozwoju nauki, toteż wszystkie te formy współpracy warto 
dalej rozszerzać.Іdalej rozszerzać.

М
Dziękujemy także za nadesłane monografie, jak np.

М
Dziękujemy także za nadesłane monografie, jak np.

Kolessy, jak też 

М
Kolessy, jak też za inne pozycje, zawierające zarówno zbiory 

М
za inne pozycje, zawierające zarówno zbiory 

materiałów, jak również prace teoretyczne.

М
materiałów, jak również prace teoretyczne.

Ze swej strony wysłaliśmy Państwu w ubiegłych latach 54 tomy 

М
Ze swej strony wysłaliśmy Państwu w ubiegłych latach 54 tomy 

«Dzieł wszystkich» Oskara Kolberga (nr

М
«Dzieł wszystkich» Oskara Kolberga (nr
60, 63–66). Obecnie w osobnej przesyłce przekazujemy tomМ60, 63–66). Obecnie w osobnej przesyłce przekazujemy tom
w końcy roku prześlemy dalsze tomy DWOK, które aktualnie znajМw końcy roku prześlemy dalsze tomy DWOK, które aktualnie znaj
dują się w druku (t.Мdują się w druku (t. 49, 51, 61).М49, 51, 61).

Uważamy, iż zarówno wymiana wydawnictw folklorystycznych, МUważamy, iż zarówno wymiana wydawnictw folklorystycznych, 
jak też współpraca w zakresie publikacji prac w czasopiśmie «Lud» Мjak też współpraca w zakresie publikacji prac w czasopiśmie «Lud» 
oraz w Waszych periodykach, a także bezpośrednie kontakty praМoraz w Waszych periodykach, a także bezpośrednie kontakty pra
cowników naszych placówek, jak np. ostatnie spotkanie w WarszaМcowników naszych placówek, jak np. ostatnie spotkanie w Warsza

Ф
11 «Instrumental΄na muzika», 1972; t.

Ф
11 «Instrumental΄na muzika», 1972; t.

Novini», 1972), razem więc posiadamy już tomów

Ф
Novini», 1972), razem więc posiadamy już tomów

1, 2, 3, 5, 

Ф
1, 2, 3, 5, 6, których nie ma tutaj w sprzeda

Ф
6, których nie ma tutaj w sprzeda

ży. Bylibyśmy bardzo wdzięczni Pani za pomoc w skompletowaniu 

Ф
ży. Bylibyśmy bardzo wdzięczni Pani za pomoc w skompletowaniu 

Dziękujemy także za nadesłane monografie, jak np.ФDziękujemy także za nadesłane monografie, jak np. 4Ф4
za inne pozycje, zawierające zarówno zbiory Фza inne pozycje, zawierające zarówno zbiory 

materiałów, jak również prace teoretyczne.Фmateriałów, jak również prace teoretyczne.
Ze swej strony wysłaliśmy Państwu w ubiegłych latach 54 tomy ФZe swej strony wysłaliśmy Państwu w ubiegłych latach 54 tomy 

«Dzieł wszystkich» Oskara Kolberga (nrФ«Dzieł wszystkich» Oskara Kolberga (nr 1–36, 39–46, 48, 52–55, Ф1–36, 39–46, 48, 52–55, 

Е
«Ukraińska twórczość ludowa». Dotychczas posiadaliśmy w tej serii 

Е
«Ukraińska twórczość ludowa». Dotychczas posiadaliśmy w tej serii 

7 «Żartivlivi pisni», 

Е
7 «Żartivlivi pisni», 

9 «Tancovalny pisni», Е9 «Tancovalny pisni», 1970; t.Е1970; t.
vol., 1970). Obecnie otrzymaliśmy Еvol., 1970). Obecnie otrzymaliśmy dwa dalsze tomy Еdwa dalsze tomy 

12 «Spivanki-chroniki. Е12 «Spivanki-chroniki. 
Novini», 1972), razem więc posiadamy już tomów ЕNovini», 1972), razem więc posiadamy już tomów 7, lecz do całoЕ7, lecz do cało-Е-

6, których nie ma tutaj w sprzedaЕ6, których nie ma tutaj w sprzeda
ży. Bylibyśmy bardzo wdzięczni Pani za pomoc w skompletowaniu Еży. Bylibyśmy bardzo wdzięczni Pani za pomoc w skompletowaniu 



СТОРІНКА З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО НАУКОВОГО ДІАЛОГУ

171

Tymczasem wraz z całym zespołem redakcyjnym przesyłamy 
wyrazy głębokiego poważania i serdecznie pozdrawiamy. –

Redaktor Naczelny
Prof. dr Józef Burszta

***

Poznań, dnia 13 czerwca 1977
Instytut Sztuki, Folkloru i Etnografii

im. M. T. Rylskiego AN USSR
Wydział Folklorystyki Słowiańskiej

Kier. Dr V. A. Juzwienko
ul. Kirowa 4

252601 Kijów 1, GSP

Wielce Szanowna Pani Doktorze!
Jesteśmy wdzięczni za nadesłaną kolejną przesylkę z wydawni-

ctwami Instytutu.
Zarówno kziążki: «Pieśni Podola» (Kijów 1976) i «Pieśni czu-

mackie» (Kijów 1976), jak również czasopisma: «Narodna Tvorčist΄ 
ta Etnografija» 1976, nr 1, 2, 3, 5, 6 i roczniki «Slov΄jns΄ke Litera-
turoznavstvo i Fol΄kloristika» 1975, 1976, stanowią dużą pomoc w 
naszej codziennej pracy redakcyjnej.

Pragniemy poinformować Panią, że już w druku znajduje się dru-
ga część monografii O. Kolberga «Ruś Czerwona» (tom 57); ukaże 
się ona w końcu bież. roku. W przygotowaniu zaś mamy dwa tomy 
zawierające materiały do etnografii Słowian (t. 58–59), które rów-
nież zainteresują Panią i Jej współpracowników.

Pozostajemy z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami praw-
dziwego szacunku. –

Redaktor Naczelny
 Prof. dr Józef Burszta

http://www.etnolog.org.ua

І
turoznavstvo i Fol΄kloristika» 1975, 1976, stanowią dużą pomoc w 

І
turoznavstvo i Fol΄kloristika» 1975, 1976, stanowią dużą pomoc w 

Іnaszej codziennej pracy redakcyjnej.Іnaszej codziennej pracy redakcyjnej.
Pragniemy poinformować Panią, że już w druku znajduje się druІPragniemy poinformować Panią, że już w druku znajduje się dru

ga część monografii O.Іga część monografii O.
się ona w końcu bież. roku. WІsię ona w końcu bież. roku. W
zawierające materiały do etnografii Słowian (t.Іzawierające materiały do etnografii Słowian (t.
nież zainteresują Panią i Jej współpracowników.Іnież zainteresują Panią i Jej współpracowników.

Pozostajemy z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami prawІPozostajemy z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami praw

М
Wielce Szanowna Pani Doktorze!

М
Wielce Szanowna Pani Doktorze!

Jesteśmy wdzięczni za nadesłaną kolejną przesylkę z wydawni

М
Jesteśmy wdzięczni za nadesłaną kolejną przesylkę z wydawni

ctwami Instytutu.

М
ctwami Instytutu.

Zarówno kziążki: «Pieśni Podola» (Kijów 1976) i «Pieśni czu

М
Zarówno kziążki: «Pieśni Podola» (Kijów 1976) i «Pieśni czu

mackie» (Kijów 1976), jak również czasopisma: «Narodna Tvorčist΄ Мmackie» (Kijów 1976), jak również czasopisma: «Narodna Tvorčist΄ 
ta Etnografija» 1976, nrМta Etnografija» 1976, nr 1, 2, 3, 5, М1, 2, 3, 5, 6 i roczniki «Slov΄jns΄ke LiteraМ6 i roczniki «Slov΄jns΄ke Litera
turoznavstvo i Fol΄kloristika» 1975, 1976, stanowią dużą pomoc w Мturoznavstvo i Fol΄kloristika» 1975, 1976, stanowią dużą pomoc w Мnaszej codziennej pracy redakcyjnej.Мnaszej codziennej pracy redakcyjnej.

Pragniemy poinformować Panią, że już w druku znajduje się druМPragniemy poinformować Panią, że już w druku znajduje się dru
ga część monografii O.Мga część monografii O.
się ona w końcu bież. roku. WМsię ona w końcu bież. roku. W

Ф
im. M. T. Rylskiego AN USSR

Ф
im. M. T. Rylskiego AN USSR

Wydział Folklorystyki Słowiańskiej

Ф
Wydział Folklorystyki Słowiańskiej

Kier. Dr V. A. Juzwienko

Ф
Kier. Dr V. A. Juzwienko

252601 Kijów 1, GSPФ252601 Kijów 1, GSP

Wielce Szanowna Pani Doktorze!ФWielce Szanowna Pani Doktorze!
Jesteśmy wdzięczni za nadesłaną kolejną przesylkę z wydawniФJesteśmy wdzięczni za nadesłaną kolejną przesylkę z wydawni

Zarówno kziążki: «Pieśni Podola» (Kijów 1976) i «Pieśni czuФZarówno kziążki: «Pieśni Podola» (Kijów 1976) i «Pieśni czu

ЕPoznań, dnia 13 czerwca 1977ЕPoznań, dnia 13 czerwca 1977
Instytut Sztuki, Folkloru i EtnografiiЕInstytut Sztuki, Folkloru i Etnografii

im. M. T. Rylskiego AN USSRЕim. M. T. Rylskiego AN USSR
Wydział Folklorystyki SłowiańskiejЕWydział Folklorystyki Słowiańskiej

Kier. Dr V. A. JuzwienkoЕKier. Dr V. A. Juzwienko
ul. Kirowa 4Еul. Kirowa 4

252601 Kijów 1, GSPЕ252601 Kijów 1, GSP



172

Валентина ГОЛОВАТЮК

http://www.etnolog.org.ua

ІІМ
ФЕЕ



СТОРІНКА З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО НАУКОВОГО ДІАЛОГУ

173

ЛІТЕРАТУРА

1. Скрипник Г. Польська етнологія на межі тисячоліть // Народна твор-
чість та етнографія. – 2007. – № 1. – С. 6–12.

2. Юзвенко В. 66 томів фольклорного зібрання Оскара Кольберга // На-
родна творчість та етнографія. – 1969. – № 6. – С. 25–29.

3. Юзвенко В. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етно-
логії ім. М. Т. Рильського і Польське Народознавче Товариство // Народна 
творчість та етнографія. – 1997. – № 4. − С. 108−111.

4. Юзвенко В. А. Нове народження фольклористичних праць О. Коль-
берга // Слов’янське літературознавство і фольклористика. – 1970. – 
Вип. 6. – С. 92–94.

5. Юзвенко В. А. Польський фольклорист Оскар Кольберг – збирач і до-
слідник української народної поетичної творчості // Народна творчість та 
етнографія. – 1961. – № 2. – С. 65–71.

6. Burszta J. Dzieła wszystkie Oskara Kolberga. Historia zasady wydania // 
Literatura ludowa. – 1964. – N 4–6. – S. 34–47.

7. Burszta J. Nowe tomy dzial Oskara Kolberga jako źródła folklorystycz-
ne // Literatura ludowa. – 1966. – N 4–6. – Cz. I. – S. 67–74.

8. Jasiewicz Z. Profesor Józef Burszta 1914–1987 // Lud. – 1988. – 
T. 72. – S. 5–15.

9. Juzwienko W. A. Glówne problemy wspólczesnej folklorystyki ukraiń-
skiej // Literatura ludowa. – Warszawa, 1967. – N 1–3. – S. 29–36.

10. Kronika Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1895–1995) / рod 
red. Z. Kłodnickiego. – Wroclaw, 1997.

11. Kuczyński A. Portret człowieka i uczonego // Literatura ludowa. – 
1987. – N 4–6. – S. 3–10.

12. Od Redakcji. Konferencja folklorystyki slowiańskiej // Literatura ludo-
wa. – Warszawa, 1966. – N 4–6. – S. 3–6.

http://www.etnolog.org.ua

І
red. Z.

І
red. Z.

11. І11.
1987. І1987. – NІ– N

12. І12. Od Redakcji. Konferencja folklorystyki slowiańskiejІOd Redakcji. Konferencja folklorystyki slowiańskiej
wa. Іwa. – Warszawa, 1966.І– Warszawa, 1966.М

– 1964.

М
– 1964.

 Nowe tomy dzial Oskara Kolberga jako źródła folklorystycz

М
 Nowe tomy dzial Oskara Kolberga jako źródła folklorystycz

// Literatura ludowa.

М
// Literatura ludowa. – 1966.

М
– 1966. – N

М
– N

М
Jasiewicz Z.

М
Jasiewicz Z. Profesor Józef Burszta 1914–1987

М
 Profesor Józef Burszta 1914–1987

5–15.

М
5–15.

Juzwienko

М
Juzwienko W.

М
W. A.

М
A. Glówne problemy wspólczesnej folklorystyki ukraiń

М
 Glówne problemy wspólczesnej folklorystyki ukraiń

// Literatura ludowa.М// Literatura ludowa. – Warszawa, 1967.М– Warszawa, 1967.
10. М10. Kronika Polskiego Towarzystwa МKronika Polskiego Towarzystwa 

red. Z. Мred. Z. Kłodnickiego.МKłodnickiego. – Wroclaw, 1997.М– Wroclaw, 1997.
Kuczyński A.МKuczyński A.М Portret człowieka i uczonegoМ Portret człowieka i uczonego

4–6.М4–6. – S.М– S. 3–10.М3–10.
Od Redakcji. Konferencja folklorystyki slowiańskiejМOd Redakcji. Konferencja folklorystyki slowiańskiejМ– Warszawa, 1966.М– Warszawa, 1966. – NМ– N

Ф
 Нове народження фольклористичних праць О.

Ф
 Нове народження фольклористичних праць О.

// Слов’янське літературознавство і фольклористика.

Ф
// Слов’янське літературознавство і фольклористика.

 Польський фольклорист Оскар Кольберг

Ф
 Польський фольклорист Оскар Кольберг

слідник української народної поетичної творчості

Ф
слідник української народної поетичної творчості // Народна тв

Ф
// Народна тв

– С. Ф– С. 65–71.Ф65–71.
 Dzieła wszystkie Oskara Kolberga. Historia zasady wydaniaФ Dzieła wszystkie Oskara Kolberga. Historia zasady wydania

– N Ф– N 4–6. Ф4–6. – S.Ф– S. 34–47.Ф34–47.
 Nowe tomy dzial Oskara Kolberga jako źródła folklorystyczФ Nowe tomy dzial Oskara Kolberga jako źródła folklorystycz

– N Ф– N 4–6.Ф4–6. – Cz.Ф– Cz. I.ФI. – S.Ф– S. 67–74.Ф67–74.Ф Profesor Józef Burszta 1914–1987Ф Profesor Józef Burszta 1914–1987

 Glówne problemy wspólczesnej folklorystyki ukraińФ Glówne problemy wspólczesnej folklorystyki ukraiń

Е
25–29.

Е
25–29.

 Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етно

Е
 Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етно

Польське Народознавче Товариство

Е
Польське Народознавче Товариство // Народна 

Е
// Народна 

108−111. Е108−111.
 Нове народження фольклористичних праць О.Е Нове народження фольклористичних праць О. КольЕКоль

// Слов’янське літературознавство і фольклористика.Е// Слов’янське літературознавство і фольклористика. – 1970.Е– 1970. – Е– 

 Польський фольклорист Оскар КольбергЕ Польський фольклорист Оскар Кольберг – збирач і Е– збирач і 
// Народна твЕ// Народна творчість та Еорчість та 

 Dzieła wszystkie Oskara Kolberga. Historia zasady wydaniaЕ Dzieła wszystkie Oskara Kolberga. Historia zasady wydania



174

УДК 7.071.1Оле:761/.762]:930.253 Оксана СТОРЧАЙ

НОВОЗНАЙДЕНІ АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ 
ПРО СЕВЕРИНА ОЛЕЩИНСЬКОГО

У статті представлено архівні матеріали, що доповнюють біогра-
фію відомого художника-гравера С. Олещинського (1801–1876), твор-
чість якого відіграла помітну роль у розвитку польського естампа.

Ключові слова: Северин Олещинський, Київський уні верситет. 

Artykuł przedstawie materiały archiwalne, które uzupełniają biografię 
słynnego malarza-grafika S. Oleszczyńskiego (1801–1876), którego twór-
czość odegrała znaczącą rolę w rozwoju polskiego sztychu.

Słowa kluczowe: Seweryn Oleszczyński, Uniwersytet Kijowski.

The article presents the archival materials that supplement the biography 
of the famous painter, engraver S. Oleschynskyy (1801–1876), whose work 
has played a prominent role in the development of Polish estampe.

Keywords: Severyn Oleschynskyy, Kyiv University.

Творчість відомих польських художників-граверів ХІХ ст. 
Олещинських – братів Антонія (1794–1879) [2, с. 89] 1, Владис-
лава (1807–1866) і Северина (1801–1876) – відіграла помітну 
роль у розвитку і розквіту польського естампа. Запропоновані в 
даній публікації архівні матеріали будуть цікавими і корисними 
для науковців невідомими фактами з біографії одного з братів 
Олещинських – Северина.

У першій половині ХІХ ст. чимало польських художників 
(серед яких були вихованці Кременецького ліцею та Віленсько-
го університету), одержавши свідоцтво на право викладати ри-
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сунок і живопис, працювали у вищих та середніх навчальних 
закладах Київського навчального округу. У київських архівах 
зберігається цінний матеріал про їхню викладацьку діяльність, 
а саме: у Центральному державному історичному архіві Києва 
України (фонд 707 – Попечитель Київського навчального окру-
гу) і Державному архіві м. Києва (фонд 16, оп. 482 – Училищ-
ний комітет Київського університету). Як правило, до таких 
архівних справ уходять «прошенія» художників про працевла-
штування (для нас – це ще й автографи митців), де містяться 
цінні біографічні дані зокрема про здобуття фахової освіти, 
та їх твори (які обов’язково подавали на розгляд керівництва 
навчального закладу й округу для отримання посади вчителя 
рисунка та живопису) тощо. Саме така архівна справа про відо-
мого польського літографа, цинкографа і каліграфа С. Олещин-
ського віднайдена авторкою запропонованої публікації в Дер-
жавному архіві м. Києва [1].

В історії польської гравюри ХІХ ст. творчість С. Олещин-
ського посідає значне місце. Упродовж життя художник пра-
цював у Варшаві: з 1821 року – у Граверному кабінеті Голов-
ної бібліотеки, з 1823 – викладачем каліграфії у Варшавському 
ліцеї. У 1825–1827 роках вивчав літографію в Парижі як дер-
жавний стипендіат. Після повернення з-за кордону, 1827 року 
С. Олещинський став керівником Літографії шкільного інсти-
туту, а 1833 року – перейшов до літографії Банку Польського, 
де впродовж 1837–1862 років був її директором. Саме завдяки 
його знанням і майстерності значно підвищився рівень техніки 
виконання літографії. Новаторство С. Олещинського полягало 
в тому, що він мав багато власних технічних винаходів у га-
лузі цинкографії. Так, наприклад, С. Олещинський надрукував 
для Ю. Піварського альбом цинкографій (Варшава, 1841 р.). 
(До речі, свої твори художник переважно друкував у літографії 
Банку Польського.) 
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С. Олещинський успішно працював як ілюстратор книжко-
вих видань, журналів і був досить популярний серед видавців 
і читачів. (До того ж володів неабияким літературним талан-
том – писав дотепні, сатиричні вірші.) Був і чудовим майстром 
екслібриса. Його майстерність виявилася і в гравіруванні мап, 
зокрема: «Мапа інститутів релігійних і наукових у Королівстві», 
«Мапа Росії Європейської» (1835), «Мапа Німеччини» та інші. 
Талановитий каліграф: у 1821–1843 роках художник видавав 
власним коштом зразки письма різних мов у вигляді окремих 
зошитів, найвідоміші серед яких – «Каліграфія польська, росій-
ська, французька і німецька» (з трьох частин), «Зразки письма 
російського, французького, німецького та італійського», «Ви-
брані каліграфічні оздоблення» (1848). Ось так коротко можна 
окреслити основні віхи творчої біографії художника. [2, с. 593; 
4, s. 365; 5, s. 1674; 6, s. 71]

З віднайденої архівної справи довідуємося, що С. Олещин-
ський у квітні – травні 1833 року мав серйозні наміри щодо 
працевлаштування викладачем рисунка у Вінницькій гімназії 
і був ладен залишити службу в Банку Польському. Директору 
Вінницької гімназії було надіслано твори художника: «Мапа 
Німеччини», естамп «Портрет Князя Варшавського Графа 
Паскевича Ериванського», «Шкільна мапа держави Росій-
ської в Європі», «Зразки письма російського і польського». 
Проте у Вінницький гімназії вільної вакансії викладача ри-
сунка не було, тому директор гімназії, разом зі своїм листом, 
надіслав до Київського попечителя навчального округу фон 
Брадке «прошеніє» С. Олещинського і його графічні твори. 
Після ознайомлення зі справою художника фон Брадке пообі-
цяв, що при заснуванні Київського ліцею його кандидатуру 
він розгляне.

Варто надати пояснення, що мав на увазі фон Брадке щодо 
Київського ліцею. Це пов’язано з історією створення Київсько-
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го університету. Питання про заснування університету в Києві 
активно обговорювали ще на початку XIX ст. у зв’язку з розроб-
ленням нової системи народної освіти. У вересні 1802 року Ко-
місія училищ Міністерства народної освіти на другому засіданні 
дійшла висновку про необхідність відкриття ще одного універ-
ситету в Києві або Казані, проте університет відкрили в Хар-
кові, оскільки діячі польської культури мали великий вплив на 
Олександра І. Також у 1805 році, за їхнього активного сприян-
ня, було засновано гімназію (згодом перейменовано на ліцей) у 
старовинному м. Кременці Волинської губернії з розширеним 
курсом навчання, що стала прообразом майбутнього Київського 
університету. Кременецька гімназія стала форпостом польської 
культури на Правобережній Україні. Однак повстання 1830–
1831 років потягло за собою репресивні заходи проти поляків і, 
зокрема, закриття всіх навчальних закладів з польською мовою 
викладання.

У грудні 1832 року з учбових закладів Київської, Чернігів-
ської, Волинської і Подільської губерній створили Київський на-
вчальний округ. У Києві на базі Волинського ліцею передбачали 
відкрити ліцей університетського типу [але не університет. – 
О. С.]. Клопотання прогресивних місцевих діячів вилилися у 
відкриття 1834 року університету, який охоплював два факуль-
тети: філософський (мав два відділення – історико-філологічне 
і фізико-математичне) і юридичний. Більшість перших виклада-
чів і професорів університету були з Волинського ліцею. Київ-
ський університет Св. Володимира став шостим університетом 
в імперській Росії.

Першим викладачем рисунка і живопису Київського універ-
ситету став Б. Клембовський, який був добре знайомий з А. Оле-
щинським 2 – братом Северина.

***
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[Архівна справа]: По представлению директора Винниц-
кой Гимназии, об определении Каллиграфа Олещинского к 
должности рисовальной. Нач. 27 апреля 1833 г. – Кон. 10 мая 
1833 г.

Министерство Народного Просвещения
Департамент Народного Просвещения
Киевский Учебный Округ
Директор Винницкой Гимназии
Г: Винница
Апреля 15 дня 1833
№ 205
 Получено 27 Апреля 1833
Его Превосходительству Господину Попечителю Киевского 

Учебного Округа, Действительному Статскому Советнику и Ка-
валеру Егору Федоровичу фон Брадке.

Еще в начале нынешнего года один из товарищей моих по 
службе, писал ко мне из Варшавы, что известный там литограф и 
каллиграф Г. Олещинский желал быть определенным в Винниц-
кую Гимназию Учителем Рисования и Чистописания, и в то время 
прислал ко мне его литографической работы Карту Германии, и 
Эстамп Князя Варшавского Графа Паскевича Эриванского очень 
хорошо сделанный. Полагая что Г. Олещинский хоть не <только 
> для Винницкой Гимназии, а и для другого места может быть 
очень полезен по своему искусству, я написал в Варшаву к од-
ному из знакомых, дабы уведомить Г. Олещинского, что штатное 
жалованье в Гимназии Учителю за сии два предмета полагается 
только 300 рублей серебром, и что тогда только и можно будет 
думать о перемещении Г. Олещинского из Варшавы, когда он со-
гласится на сию плату. Ныне Г. Олещинский пишет ко мне, что он 
на то согласен, и прислал Карту Европейской России и Образцы 
чистописания на Российском и Польском языках его же работы.
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Полагая что при нынешнем образовании Киевского лицея по-
добный художник может пригодится Вашему Превосходитель-
ству, имею честь препроводить как письмо Г. Олещинского в 
оригинале, так и выше упомянутые образцы его же искусства, 
кроме портрета Князя Варшавского, на благорассмотрение Ва-
шего Превосходительства.

Директор Иван Фовицкий

На лист директора Вінницької гімназії накладено резолюцію 
фон Брадке: «Уведомить, что ныне все вакансии заняты; но что 
при учреждении Киевского лицея, я буду иметь Г. Олещинского 
в виду. 27 Апр[еля]».

Wielmożny Panie Dobrodzieiu
Uwiadomiony przez w Izaef, iakoby WP Dobrodziéy w odpowie-

dzi na pismo P. Staweckiego, oświadczyć raczyt, iż życzeniem iest 
Iego, abym przyiąt obowiązki Nauczyciela rysunków i kalligrafii u 
Gymnazyum Winnickiém, za szczyconém zwierszchnictwém Iego, 
a do któréyto posady 300 r: s: ma bydz przywiązane, mam honor 
oświadczyć, iż posadę tę pragnę przyiąć z nayzywszą wdziecznóscią.

Nie opusciłem ia wprawdzie dołąd obowiązków Rządcy Instytuta 
Litograficznego Szkolnego, które lubo saméy stałéy pensyi 4000 złp: 
rocznie przynoszą, z nayszczerszą iednak chęcią opuścić ie gotów 
iestem, skorobym tylko ze strony WP Dobrodzieja urzę dowe zapew-
nienie otrzymać mógł, gdyż połozenie moie niedozwala mi, azebym 
choćby naykrociey między obicną a przyszłą posadą zostawał bez 
pensyi. Tego tylko obawiam się aźeby 16 lat słuzby publicznéy nie 
byty dla mnie straconemi, ile żem od nich emevyturę opłacał.

Ieżeli WP Dobrodziéy uznasz potrzebę świadectw, tak zpetnionych 
przezemnie obowiązków publicznych to iest: u Bióvze Rady Stunu, u 
Bibliotece Publicznéy, w Lyceum i Rządcy Instytutu Litograficznego 
Szkolnego, równie iako z odbyłych przezemnie kosztem Rządu nauko-
wych podrózy, u Niemczech i Trancyi, takowe kazdéy chwili złoże.
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Оксана СТОРЧАЙ

Nie iest to żadnym warunkiem z moiéy strony, lecz prywatnie 
ośmielam się WP Dobrodzieja, zapytać, czyliby Rządowi mepo-
dobato się |: tak iak u Odessie: | zaprowadzić przy Gymnazyum 
Winnickiim Litografii, któraby znaczne korzyści przyniosła mo-
gła, nietylko dla mlodzieży uczącéy się, alé i dla obywateli w 
okolicach.

Upraszaiąc o rychłą odpowiedź, poważam się zatączyć świeżo 
wydane przezemnie prace, iako to: Szkolna Mappa Państwa Rossy-
iskiego w Europie, Wzory pisma Rossyiskiego i Polskiego co racz 
WP Dobrodziéy przyiąc iako dowód mego uwielbienia i naywyższe-
go szacunku, z iakim zostaię

naynizszy sługa 
Seweryn Oleszczyński,

Warszawa
d. 7 Lutego 1833
Instytucie Litograficznym
Szkolnym
w Kadeckich Koszarach.

№ 749
10-го Мая 1833  Г. Директору Винницкой Гимназии
На представление Вашего Высокоблагородия от 15 Апреля 

за № 205, котор[ым] Вы ходатайствуете, об определении Г. Оле-
щинского учителем рисованья и чистописания, сим Вам уведом-
ляю, что ныне все вакансии заняты; при учреждении ж Киевско-
го Лицея я буду иметь Г. Олещинского в виду, – о чем и поручаю 
Вам объявить ему.
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ПРИМІТКИ
1 Цікаві спогади про А. Олещинського залишив відомий російський 

гравер Ф. Йордан: «Разыскав, как я уже сказал, моего сотоварища по 
академии г. Олещинского, который жил в Париже более пяти лет, я про-
должал с ним видеться. Я расстался с ним в академии в 1824 г., с тех пор 
он сделался совершенно парижанином и был знаком со всеми тайнами 
Парижа; его-то дружба очень скоро познакомила меня с этим шумным 
городом» [2, с. 89].

2 Перебуваючи як державний стипендіат у Парижі, А. Олещинський 
1830 року вигравірував портрети Яна Снядецького і Яна Замойського з 
Б. Клембовського.
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ДІАРІУШ ПИЛИПА ОРЛИКА 
ЯК СЛОВ’ЯНСЬКA ПАМ’ЯТКA. 
ПРОБЛЕМИ ПАЛЕОГРАФІЇ, 
ТЕКСТОЛОГІЇ, ВИДАННЯ

Стаття присвячена проблемам палеографії, текстології та підго-
товки до видання діаріуша Пилипа Орлика за 1724 рік. На матеріалі 
рукопису щоденника досліджено палеографічні особливості, уживані 
автором скорочення (суспенсії, контракції, сигли та ін.), значення його 
малюнка (місцезнаходженя святого джерела – «агіазми» – неподалік 
від Салонік). Проаналізовано роль латинських сентенцій та вставок, 
а також значної кількості латинсько-польських макаронізмів, які ста-
новили найбільшу складність для розшифрування рукопису та пере-
кладу українською мовою. Цитовані фрагменти рукопису зіставлені з 
факсиміле (Гарвард, 1988–1989) та недрукованою копією анонімних 
польських палеографів 1830 року.

Ключові слова: діаріуш, рукопис, палеографія, суспенсії, контрак-
ції, сигли, макаронізми.

Artykuł Walentyny Sobol Diariusz Pyłypa Orłyka (1672–1742) jako 
słowiański pomnik poświęcony jest paleografii, tekstologii i przygotowaniu 
do wydania diariusza Pyłypa Orłyka za 1724 rok. Na materiale rękopisu pa-
miętnika zbadano paleograficzne osobliwości, używane przez autora skróty 
(suspensje, kontrakcje, sigla i inne), znaczenie jego rysunku (lokalizacja 
świętego źródła – ahiazmy niedaleko od Salonik). Przeanalizowana jest rola 
sentencji łacińskich, wstawek łacińskich i znacznej liczby makaronizmów 
łacińsko-polskich, które były najbardziej trudne do rozszyfrowania ręko-
pisu i przetłumaczenia na język ukraiński. Cytowane fragmenty rękopisu 
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są porównywane z faksymile (Harvard, 1988–1989) i niedrukowaną kopią 
anonimowych polskich paleografów 1830 roku.

Słowa kluczowe: Diariusz, rękopis, paleografia, suspensje, kontrakcje, 
sigla, makaronizmy.

The paper of Walentyna Sobol Philip Orlik’s (1672–1742) diary as 
slavic  monument is devoted to problems of paleography, textual criticism 
and preparing for publication the Philip Orlik diary from 1724. Paleogra-
phic features, the abridgements (such as suspensions, contractions, sigla) 
used by the author are studied as well as the meaning of an illustration 
depicting the surroundings of the holy fountain, agiazma, near Salonica. 
The role of Latin maxims, insertions and numerous Latin-Polish macaronics 
are analyzed, which constituted the principal difficulty for decrypting the 
manuscript and its Ukrainian translation.

The cited passages of the diary are juxtaposed with the facsimile edition 
of the manuscript (Harvard, 1988–1989) and with the unpublished copy 
made in Warsaw in 1830 by anonymous Polish paleographers. 

Keywords: Diary, manuscript, paleography, suspensions, contractions, 
sigla, macaronics.

Діарiуш Пилипа Орлика займає особливе місце в каноні як 
слов’янського, так і європейського корпусу его-документів ви-
датних історичних особистостей. У 2012 році виповнилося 
340 років від дня народження та 270 років від дня смерті його 
автора – Пилипа Орлика (1672–1742). Українського гетьмана-
вигнанця, автора латиномовної Конституції 1710 року, поль-
ськомовних панегіриків та п’ятитомного діаріуша мовами поль-
ською, латиною, французькою, блискучого інтелектуала, який 
мав чеське та білоруське коріння, по праву можна вважати си-
ном кількох слов’янських народів.

Мета статті – з’ясувати визначальних особливостей палеогра-
фії і текстології рукопису Пилипа Орлика, спираючись на досвід 
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розчитування, перекладу та підтоговки до друку його діаріуша 
за 1724 рік, досі не прочитаного і не записаного машинописом. 
Щоденник за попередні роки (1720–1723) переписав з рукопису 
і видав мовою оригіналу (польською і вставками латиною) Ян 
Токаржевський [7].

Матеріалом для порівняльно-зіставного вивчення слугують 
три відмінні варіанти того ж самого тексту: оригінал рукопи-
су, факсимільне видання Гарвардського інституту українознав-
чих студій та невидана копія анонімних польських палеографів 
1830 року. За доступ до оригінального п’ятитомного діаріуша 
Пилипа Орлика висловлюю вдячність працівникам дипломатич-
ного архіву 1 Міністерства Закордонних Справ Франції (далі – 
МЗС Франції) у Парижі, які в серпні 2012 року активно посприя-
ли моїй роботі з оригіналом тексту; робота з ним дозволила 
прояснити і осмислити по-новому чимало з того, що донедавна 
вважали нечитабельним і незрозумілим. На дослідника чекають 
несподіванки й відкриття, за умови прискіпливого й ретельного 
порівняння копії анонімних польських палеографів, підготовле-
ної до друку, але не виданої 1830 року, факсимільного видання 
Гарвардського інституту українознавчих студій (1988–1989) та 
оригінального тексту щоденника Пилипа Орлика. Маючи доступ 
до оригінального тексту, удалося розшифрувати й перекласти ті 
фрагменти діаріуша Пилипа Орлика за 1724 рік, які відсутні в 
Гарвардському виданні цього ж тексту. Опанування трьома ва-
ріантами одного тексту щоденника затягнулося на роки, бо ж 
опрацьовувалося в три етапи. Спочатку до праці була долучена 
тільки мікрофільмова копія анонімних польських палео графів 2. 
Різні почерки свідчать про те, що над переписуванням діаріуша 
працювали три копіювальники, які на власний розсуд відбирали 
фрагменти тексту, скорочували й переінакшували його. Установ-
лено, що анонімні палеографи зробили втричі коротшу копію, 
обминувши увагою чимало важливих фрагментів, бо ж керува-
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лися власним розумінням того, що важливе, а що ні, як примі-
ром, латинські вставки. Унаслідок цього чимало цінних записів 
Пилипа Орлика не було переписано або ж скопійовано шляхом 
контамінації, коли з кількох нотаток автора щоденника штуч-
но творили одну. Тому поставали курйозні випадки (на кшталт 
«grochu Boskiego» замість «grobu Boskiego» на с. 161 копії) [10]. 
Водночас скорочення, переінакшення, пропуски дають важливу 
інформацію: копія, попри всі її недоліки, надалі залишається ва-
гомим палеографічним текстологічним джерелом кінця XVIII – 
початку XIX ст. Розчитування трьох різних почерків копії умож-
ливило розшифрування факсиміле тексту.

Другий етап роботи полягав у прочитанні й перекладі сучас-
ною українською мовою факсимільного тексту. У 2010-му році 
було підготовлено до друку щоденник українського гетьмана за 
1724 рік 3, розчитаний та перекладений сучасною українською 
за факсимільним виданням The Diariusz podrożny of Pylyp Orlyk 
(1720–1726). With an Introduction by Orest Subtelny. Distributed by 
the Harvard University Press for the Ukrainian Research Institute 
of Harvard University. Harvard library of earlyukrainian literature. 
Texts. Volume V (1989. – Р. 442–652) 4. Згодом, під час порівняння 
факсимільного тексту з оригінальним, з’ясувалося, що Гарвард-
ське видавництво також скоротило текст, не подавши кількох 
фрагментів і пропустивши випадково окремі сторінки.

Третій, завершальний, етап роботи, позначений щасливими 
для дослідника моментами, бо ж тільки під час роботи над ори-
гіналом у дипломатичному архіві МЗС Франції стало зрозуміло, 
чому саме у факсимільному виданні Гарвардського інституту 
українознавчих студій не представлено кількох фрагментів діа-
ріуша. Залишається, однак, актуальним питання, чому у факси-
міле не відтворений такий важливий розділ, як «Pro memoria», 
у той час, як навіть анонімні польські палеографи переписали 
його, щоправда, подавши в іншому місці. Сторінку факсиміле 
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під № 573 видавали зіпсутою, залитою чорнилом аж до того 
часу, поки побачити і оцінити її уможливила робота з оригі-
налом: хоча це єдина ілюстрація, але її автор – власне Пилип 
Орлик. Тільки на перший погляд вона нагадує одну з робіт 
С. Далі. Насправді перед нами, як видно з ілюстрації, своєрідна 
топографічна карта. Не виключена її сьогоднішня цінність і як 
географічного джерела: Пилип Орлик докладно описав розмі-
щення святої «агіазми», тобто джерела лікувальної води непода-
лік від м. Салоніки, з її чудодійним перетворенням з гіркої в со-
лодку. Пилип Орлик пробував ту воду, зачудувавшись ще однією 
таємницею – таємницею перетворення води на скали та печери 
(фрагмент стіни печери він узяв із собою на згадку). У щоденни-
ку ж деталізує опис побаченого й пережитого в десяти пунктах, 
супроводжуючи своєрідним покажчиком-коментарем до свого 
малюнка (с. 573–576 факсиміле і с. 582–595 тексту, який готуємо 
до друку).

З’ясування визначальних палеографічних особливостей до-
сліджуваного тексту є, безперечно, головним: згідно із засадами 
палеографії 5, рукописи можуть ставати предметом наукового 
дослідження тільки після того, як вони будуть розшифровані, 
прочитані [11]. Як самостійна наука, палеографія 6 оцінює ру-
копис не тільки з внутрішнього боку (звертає увагу на письмо 
рукопису, на матеріал, що послугував для її написання, на чор-
нило, яким писали). Важливими є такі специфічні риси, у тому 
числі й рукопису Пилипа Орлика, як скорочення, лігатури, лі-
нійки, заставні літери, суспенсії, контракції тощо. Рукопис Пи-
липа Орлика паперовий. Його було оправлено й механічно про-
нумеровано 1882 року. П’ять томів рукопису діаріуша Пилипа 
Орлика перебуває на збереженні в МЗС Франції, у відділі «Пи-
семні пам’ятки і документи. Польща» (Mémoires et Documents. 
Pologne (1720), № 7, 8, 9, 10, 11). Дипломатичний архів диспонує 
мікрофільмова копія рукопису MD Pologne. P. 18007. Vol. 10–11, 
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vues: 956. Діаріуш написано скорописом, курсивом, головний 
принцип якого – писати якомога швидше. Звідси виникали 
труднощі при розшифровуванні написаного: з року в рік (як-то 
оприявнив оригінал цілого твору) почерк Пилипа Орлика ставав 
більш дрібним і менш розбірливим. Унікальність твору і в тому, 
як химерно в самому письмі поєднано досвід здобутої в Києві 
та Вільно освіти – з європейськими впливами в написанні его-
документів. Перед нами типовий європейський твір зразка silva 
rerum, як на перший погляд. І тільки більш пильне спостережен-
ня над ним оприявнює очевидне переплетіння прикмет «україн-
ського скоропису» з ознаками латинської палеографії 7. 

Проблемі українського та білоруського скоропису Л. Череп-
нін присвятив окремий розділ у класичній праці «Русская палео-
графия». Власне поняття «український скоропис» [12] учений 
увів до наукового обігу саме в названому вище дослідженні, 
яке стало хрестоматійним. І сьогодні науковці активно послу-
говуються цим терміном. Так, ним оперує керівник Центру ви-
вчення історії України Санкт-Петербурзького державного уні-
верситету Г. Таїрова-Яковлєва [3, c. 9], уперше опублікувавши 
новознайдені документи часів Пилипа Орлика й Івана Мазепи. 
Сам проект із видання документів з історії України (починаючи 
від 1687 р.) з архівних зібрань Санкт-Петербурга, що стосують-
ся діяльності Івана Мазепи та мазепинців, ініційований Канад-
ським інститутом українознавчих досліджень (CIUS). Також 
до його реалізації долучилися Центр вивчення історії Украї-
ни Санкт-Петербурзького державного університету та Санкт-
Петербурзький інститут історії Російської академії наук.

Найдавнішим типом письма латинських рукописів, майже 
однаковим з письмом надписів, була scriptura capitalis – устав, 
письмо, усуціль заголовними (litterae capitales) літерами, без 
розподілу рядків на слова. У V ст. існував інший тип латинсько-
го письма – scriptura uncialis, півустав, який уже відходив від 
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попереднього строго прямого, квадратного типу (uncialis – від 
uncus: кривизна [11, c. 613]). Це письмо більш округле, близьке 
до нового часу, особливо в деяких літерах. Обидва типи мають у 
палеонтології спільну назву litterae maiusculae.

Курсив (scriptura cursiva) спершу відрізнявся від устава тіль-
ки більшою свободою накреслень літер, наприклад:

IIII=M, III=N, II=E, ∫ =S, I ∫= R

Однак незабаром курсив трансформувався в особливий тип 
письма, який інколи становив значні труднощі для прочитання. 
Пізнішим типом латинського рукописного письма є мінускуль-
не, або ж рядкове, письмо (litterae minusculae), яке на початку 
середньовіччя розвинулося з унціального. Це і є почерк, яким 
написано більшість латинських рукописів цього періоду, осо-
бливо ж рукописів латинських класиків.

Уже в найдавніші часи вживали різноманітні скорочення, на 
які в текстах ми натрапляємо досить часто. Під поняттям «ти-
роніанські значки» (notae Tironianae) розуміємо розлогий спи-
сок стенографічних знаків римського скоропису. Він отримав 
назву від імені Тирона, який прожив майже 100 років. Це був 
освічений «вільновідпущеник» і товариш знаменитого Ціцеро-
на. Важливо наголосити, що удосконалював тироніанські знаки 
Сенека [33, s. 354]. Саме Тирона, автора граматичних та енци-
клопедичних праць, уважають винахідником римської стеногра-
фії. Промовистою, однак, є гіпотеза [11, c. 615], що Тирон міг 
лише застосувати вже існуюче в греків стенографічне письмо до 
латинського. 

З-поміж найбільш відомих у палеографії тироніанських зна-
ків [11, c. 614] у діаріуші Пилипа Орлика міститься найчастіше 
значок q= qui.

«Sit nomen Domini benedictum ex hoc et usq[ue] in sa[e]
culum» (699) («хай буде благословенне ім’я Господа віднині і на-
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письма, який інколи становив значні труднощі для прочитання. Еписьма, який інколи становив значні труднощі для прочитання. 
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віки»); «Rоk Panski 1724. Ktory aby był favstior fortunatiorq[ue] 
nad insze prżesżłe. Suppikuię 8 pokornie do przedwieczne [gо] 
Maiestatu Boskie° [gо]» («рік Господній 1724. Аби був спри-
ятливий на щастя над інші роки, молю покірно предковічний 
маєстат Божий»). Звернімо увагу на скорочений значок. Його 
вжито лише на позначення закінчення в словах типу: zrodzone – 
zrodzonego, zapowietrzone – zapowietrzonengo, wielkie – wielkiego. 
Наразі нам не вдалося віднайти знаної в палеографії дефініції 
на його позначення (принаймні в спискові скорочень, ужива-
них у польсько-латинських рукописах XІV–XVII ст., який подав 
Т. Вежбовський [30], цей значок відсутній).

Інколи автор діаріуша скорочував два слова, що записані по-
ряд: «Nemo dat qu[od] no[n] habet» («ніхто не дає того, чого не 
має»). Спостерігаємо, що для автора щоденника було звичним 
явищем уживання лігатур, тобто поєднання сусідніх літер, що 
утворюють монограматичну цілістність. Традиційно в рукопису 
Пилипа Орлика лігатури вжито в написанні таких слів, як «De 
ca[e]terо», «pra[e]sentis», «pra[e]sagamente», «la[e]tiora sperare» 
та інші.

На прикладах ужитих лігатур, насамперед у знаних в осві-
ченому середовищі сентенцій, можна вкотре переконатися, 
якою різноманітною була лектура [2, c. 2–3; 6] Пилипа Орли-
ка: «Panem ma[e]roris et doloris» (733) («хліб смутку та болю»); 
«dulcem pra[e]teritorum recordationem» (791) («приємні спогади 
про людей, які відійшли у вічність») тощо. Про особливий ін-
терес до джерел самоосвіти свідчать кілька щоденникових но-
таток. Наприклад, у «різдвяному» запису від 7 січня 1724 року 
читаємо: «Приятель-ксьондз Піпері, переказуючи свої вітання зі 
святом, приносить гетьманові дві книжки, а саме: французьку 
граматику та італійсько-латинський словник».

У рукопису щоденника свою важливу роль виконували і такі, 
чи не найактивніше вживані автором, форми абревіатур, як су-
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спенсії та контракції. Як найдревніша форма абревіатур, су-
спенсії подають тільки початок слова або виразу, опускаючи все 
інше. Прагненням максимального заощадження часу у веденні 
щоденника можна пояснити наявність у рукопису Пилипа Орли-
ка також найрадикальніших форм суспенсії – так званих сигл 9, 
коли цілий вираз може бути презентовано тільки однією літе-
рою (причому титла в рукопису присутня не завжди або й зовсім 
відсутня, як у висловлюванні: «We Czwartek napisałem dwa listy 
ieden do JM Oyca Patriarchi Jerozolimskie[g]°, drugi do xdza Taril-
lona Rektora S Pmissii Smirnenskiey...» [34, p. 648] *).

У наведеній цитаті подано не тільки «сиглу», але й три зразки 
контракції. Контракції – це скорочення, при якому зі слова випу-
щено одну або більше літер (наприклад, «JM», «xdz», «Pmissii»). 
Найпоширеніші в часи середньовіччя, контракції стали улюбле-
ним прийомом скоропису Пилипа Орлика в його щоденнику. Це 
сприяло прочитанню і перекладу, з огляду на практичну перева-
гу контракцій над суспенсіями, яка полягає в тому, що наявність 
закінчення слова допомагає звести до мінімуму так звані «флек-
сійні сумніви», на чому одностайно наголошують дослідники.

Гетьман був дуже активний у листуванні. Даніель Бовуа 
вдався навіть до крайньої оцінки, побачивши в цьому метод 
«павучка, котрий зачаївся на вигнанні в Салоніках і пише, пише 
весь час, нав’язуючи всім європейським дворам ідею про на-
явність чогось, що існує лише в його уяві – “козацької батьків-
щини”» [1, c. 326]. Вірогідно, що не лише економія часу, але й 
тривкі євро пейські епістолярні традиції зумовили наявність у 
рукопису Пилипа Орлика суспенсій, контракцій, сигл та інших 
брахіграфічних прийомів у звичновживаних формах звертан-
ня: «Do J[ego] M[ośći] Pa[na] Barona Mennicha na ktorego ręce 
posyłam do żony moiey adresowaną expedicią», «Do Kochanych 

*  Тут і далі відтворюємо правопис та пунктуацію автора. – В. С.
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moich dzieciy Nastusi а teraz Pаniey Generałowey Stenflichowey y 
do Hrehore[g]° syna me[g]°» (625), «List do J[ego]M[ośći] Pa[na] 
Posła Angielskie[g]°» (626).

Не лише почерк, але й своєрідність та специфіка брахігра-
фічних прийомів свідчать про особливості креативного мента-
літету 10 українського гетьмана. Він не лише обрав притаманну 
його часові стратегію комунікації, але й урізноманітнив її влас-
ними, зручними йому прийомами (вставляв пропущені слова 
зі своєю спеціальною позначкою; знаходимо рядки, написані 
перпендикулярно до основного тексту, скорочення закінчень 
(«Hrehore°[gо]», «Angielskie°[gо]»)). Окремо потрібно сказати 
про інтерпунктуацію діаріуша. Пилип Орлик зрідка вживав зви-
чайні та круглі (226) дужки або, наприклад, прямі /362/, коли 
в дужки взято речення, яке несе основне смислове наванта-
ження в запису. І тільки одноразово вжито дужки в поєднанні з 
 двокрапками (:).

Стиль викладу думок частіше суто інформативний, але в кіль-
кох місцях він по-бароковому вишуканий, на свій спосіб оздоб-
лений. У таких випадках навіть Орликів переказ прочитаного 
у французькій газеті набуває ознак детективного оповідання, а 
не звичайної історії (266–283). Більш вражає, однак, розповідь 
Пилипа Орлика про перебіг його переговорів із представниками 
турецької влади – Кучук Ахмет агою та муллою, аби отрима-
ти шанс на порятунок життя, тобто домогтися дозволу виїхати 
з міста на той час, поки в Салоніках стихне чума. Переконати 
муллу та агу було надзвичайно складною для Орлика справою, 
то ж він прохопився саркастичним «surdo narravit fabulam» (340) 
(«глухому [я] розповідав казку»). Гетьмана тільки тоді випусти-
ли з міста, коли епідемія почала забирати сотні людей щодня, 
коли за нього поручився своїм авторитетом англійський консул. 
«Aspidi surdo» (348) («гаспид глухий») – так спересердя в що-
деннику назвав муллу Пилип Орлик, якому, урешті-решт, дали 
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дозвіл на виїзд, але за нещирої умови, що англійський консул 
візьме українського гетьмана «на свою віру, сумління і пошти-
вість, що мені ані волосина з голови не впаде» (с. 349). Бо ж 
правдиві причини криються значно глибше, вони лежать у по-
літичній площині.

Автор діаріуша, якого Ф. Равіта-Гавронський дещо поспішно 
назвав «osobistością, wybitną pod względem zdolności, a awantur-
niczą pod względem charakteru» [24, s. 35], але цілком небезпід-
ставно вважав «jednym z najwykształceńszych i najdzielniejszych, 
jakiego kiedykolwiek Ukraina posiadała» [24, s. 37], був добре обі-
знаний із прийомами «брахіграфії». Наука скорочення висловів 
не становила жодних труднощів для Пилипа Орлика, натомість 
становила чималі перепони для тих, хто захоче прочитати ним 
написане. У контексті нарікань сучасних дослідників стосовно 
того, що в царині польської палеографії спостерігається відчут-
ний брак аналітичних студій, які дозволяли б осягнути і уяви-
ти еволюцію письма [18], така пам’ятка, як щоденник Пилипа 
Орлика та його копія, становить цінне джерело для вивчення 
еволюції палеографії у XVIII–ХІХ ст.

Хоча щоденник написано переважно польською мовою, від-
чутна й особлива заангажованість автора латиною. Ідеться не 
лише про латиномовні інкрустації, які мають стати матеріалом 
для окремого дослідження. Характерною для розуміння само-
бутності твору бачиться властиво сама техніка того, як вправно, 
а інколи віртуозно, Пилип Орлик «вживляв» у старопольську 
мову латинські слова, додаючи до латинської основи польське 
закінчення і записуючи латинські вирази суто по-польському; 
як, узявши за основу латину, множив важкі для розчитування і 
перекладу макаронізми. Твір мов би «прошитий» ними. Так, від 
латинського auxilarius (той, що надає допомогу) гетьман двічі 
(сторінки 43 i 87) творить поняття «awxilarne» (що означає «до-
поміжні»). Ідеться про допоміжні війська, зокрема турецькі, які 
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були завойовані спільними силами Персії та Москви. На озна-
чення їх єдності Пилип Орлик двічі вжив варіанти суто латини: 
«unitis armis» на с. 43 (що означає в «одній армії» з Москвою) 
та «unitis virilus» на с. 87 (що означає «об’єднані сили»): «22/11 
W sobotę nawiedźiał mię rano tłumacż Consula Angielskie[g]°, kto-
ry będąc od niego posłany w interesach Kupieckich do pewne[g]° 
pоrtu, zabawił się tam Kilka miesięcy, y przeszłe[g]° czwartku po-
wrocił, relacią swoią potwierdźił to że Moskwa unitis virilus z Per-
sami y z Ormianami, znieśli Emirweyza y Woyska awxilarne Ture-
ckie tak dalece że z siedmiu Pasżow Tureckich, ieden tylko uciekł, a 
wszyscy na placu polegli, y wszystkie obozy im zabrano», – читає-
мо запис гетьмана від 22 січня 1724 року. Латинське assecuratio 
(гарантія, запевнення) у Пилипа Орлика і написано, і звучить 
уже на польский кшталт: «assecuracią moią» (705) – запевненням 
(гарантією) моїм.

Інколи макаронічні експерименти відсутні або їх уживання 
значно поміркованіше. Це відбувається в тих поодиноких ви-
падках, коли сама ситуація мов би надиктовує істини радше 
народно-звичаєві, лише інколи відсуваючи в тінь мудро-вчені 
новотвори-макаронізми («сo przewlecze nie uciecze»; «zięc lubi 
wziąć»). Особливий інтерес становить сам контекст, у якому Пи-
лип Орлик ужив ці прислів’я. Так, читаючи італійські газети, він 
жваво реагував на світську інформацію і записував у щоденнику 
сповнений іронії коментар до прочитаного: «...Krol Angielski za 
wnuka swe[g]° ktory się z Syna Ie[g]° starsze[g]° urodźił, poslubił 
wnucżkę swoią zrodzoną z Corki Ie[g]° Krolowey teraznieyszey 
Pruskiey, a Wnucżkę Swoią także z Syna zrodzoną, poslubił za Syna 
Krola Pruskie[g]° Wnuka swe[g]° z Corki swoiey zrodzone[go]°. 
Piękne małżeństwo właśnie według zakonu Chrzesciańskie[g]°, lecz 
iaka wiara taka y ofiara» [34, p. 447].

Трудність, але й винагороду розуміння принесло розшиф-
рування як макаронізмів, так і «чистої» латини, зокрема в її 
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найвишуканішій презентації. Пилип Орлик був знавцем латин-
ських сентенцій, як коротких («victus et amictus»; «pro victu y 
amictu» (667), так і більш ускладнених, на зразок: «Sit nomen 
Domini benedictum ex hoc et usq[ue] in sa[e]culum» (699) («хай 
буде благословенне ім’я Господа віднині і навіки»). Латинські 
сентенції, уживані ним щоразу в іншому контексті, зазнавали 
модифікацій: «pono partutiunt montes nascitur ridiculus mus» (697) 
(«уважають, що народжують гори, а народжується жалюгід-
на миша»). В іншому випадку: «Parturiebant montes natus est 
ridiculus mus» (867) («мучились у пологах гори, а була народже-
на жалюгідна миша»).

Під час перекладу латинсько-польських макаронізмів до-
велося зіткнутися з деякими різночитаннями в словниках. Ла-
тинські інкрустації Пилипа Орлика в його барокових реченнях 
ми звіряли за словником середньовічної латини у 8 томах за ре-
дакцією М. Плезі (Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce 1953–
2010), п’ятитомним латинсько-польським словником, присвя-
ченим пам’яті М. Плезі [28], костельним латинсько-польським 
словником А.  Югана [21], латинсько-польським словником для 
правників та істориків Я. Сонделя [31], семитомним словником 
(1845–1879 рр. видання) Форцелліні 11, латинсько-польським 
словником теологічно-моральних термінів [27], словником 
польської мови VII i першої половини XVIII ст. [26], а також 
за латинсько-польським словником у 5 томах Є. Маковського 
та Ю. Маковської [23] і словником І. Дворецького [4]. Несила 
переоцінити значення словника польської мови XVII i першої 
половини XVIII ст. Навіть перші 5 зошитів першого тому слов-
ника, які під керівництвом Кр. Секерської змогли побачити світ 
у 1999–2004 роках, допомогли уточнити значення кількох старо-
польських слів.

Его-документ Пилипа Орлика засвідчує, наскільки глибоко 
віруючим був його автор. То ж видається цілком логічним те, 
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що латина Пилипа Орлика чи не найбільшою мірою спроекто-
вана на сакральну термінологію, яка зібрана й представлена в 
латинсько-польському костельному словнику А. Югана [21] (і 
тут убачаємо перспективну тему для дослідження). Так само, 
як і соковита старопольська мова Пилипа Орлика, зрозуміти 
й прокоментувати яку допомогли довідкові видання [14; 32] і 
підручники для архівальних студій Т. Вежбовського [36; 37].

Латинсько-польський мовний та образотворчий дискурс ру-
копису характерний ще з однієї точки зору. Так, Є. Аксер у по-
дібному ареалі вбачає певну стратегію, до визначення якої, за 
переконанням дослідника, підходить теза, що «istotą wypowiedzi 
szlacheckiej jest odwołanie się do wspólnego systemu wartości. Ten 
etos jest językiem tradycji antycznej nie dlatego, żeby się mówca chciał 
popisać wykształceniem, tylko dlatego, żeby mogł jaknajdobitniej 
wyrazić swoją tożsamość, a cała wspólnota potwierdzić wierność 
wyznawanym przez siebie wartościom» [15, s. 42]. Є. Аксер ствер-
джує (розвиваючи положення статті С. Скварчинської «Естетика 
макаронізму», аналізуючи твори Б. Хмелевського), що в XVII та 
XVIII ст. згущення латинських вставок у творах шляхтичів без-
посередньо пов’язане з наростаючим почуттям стабілізації цього 
прошарку. Якщо Б. Хмелевський, за Є. Аксером, відчував поль-
ське мистецтво красномовства як дещо незріле, з огляду на не-
достатню ерудиційну та віросповідальну основу, то, наприклад, 
написаний змішаною польсько-латинською мовою щоденнико-
вий твір Пилипа Орлика таким відчуттям не позначений зовсім: 
його твір перебував ніби на піку цієї традиції. Гадаємо, що це 
не лише «тодішня мода», як свого часу кваліфікував окреслене 
явище Ян з Токар Токаржевський-Карашевич [7, c. VI], а значно 
глибша проблема, яка заслуговує на окреме вивчення. Кроком 
до її осмислення, з погляду на загальнолюдські цінності, такі, як 
людська гідність, порядність, інтелігентність, інтелект, талант, 
може стати порівняння екзистенції гетьмана-вигнанця Пилипа 
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Валентина СОБОЛЬ

Орлика гербу Новина та засланця, барского конфедерата Кароля 
Хоєцького гербу Любич.

Автентичні зізнання обох шляхтичів, мандрівників усупе реч 
бажанню, – це безцінні документи для вивчення витоків сили 
особистості, яка долає екстремальні випробування. 12 років ту-
рецької неволі Пилипа Орлика гербу Новина та 8 з половиною не 
менш драматичних років російського полону Кароля Хоєцького 
гербу Любич дивовижним чином уподібнюються, схрещують-
ся в площині не етнічної, а загальнолюдської елітарності. Адже 
особистість, як наголосив М. Мамардашвілі, «є щось трансцен-
дентне щодо культури та суспільства. І тим самим універсальне 
в сенсі людської структури, тому що ми відрізняємося націями, 
культурами, державами, а співпадаємо (якщо співпадаємо) у тій 
мірі, у якій кожен з нас є особистістю. З ірокезом мене і вас може 
поєднувати тільки одне – якщо в ньому і в нас заговорить осо-
бистість. Тоді ми люди, універсальні істоти. Усе те, що в ірокезі 
базується на “ірокезькому”, – не особистісне, а те, що мене від 
нього відділяє. А те, що не основане ні на культурі, ні на тради-
ції, ні на звичаях, а базується на самому собі – особистісне і вби-
рає тим самим мене в якості іншого обличчя, “лика”» * [8, c. 32].

Таким чином, вивчення діаріуша Пилипа Орлика накреслює 
цікаві перспективи вивчення рукописів XVII–XVIII ст. «Адже, – 
як слушно наголосила Н. Яковенко, – розшифрування “прихова-
ної реальности”, себто поштовхів, якими люди минулого керу-
валися у своїх учинках, є більш-менш досяжним лише за умови 
простеження їхніх власних – і то не колективних, а індивідуаль-
них – мотивацій та пріоритетів» [13, c. 234].

* Переклад з російської авторки статті. – Ред.
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нок факсиміле, а власне Орликових – удвічі більше, майже 3,5 тис. Копія ж 
має майже 800 сторінок формату А4.

4 На кожній сторінці факсиміле розміщено по дві рукописні сторінки. 
Як з’ясувалося нині, причиною важкодоступності прочитання факсиміль-
ного видання не завжди є почерк Пилипа Орлика. Головна причина – не-
якісне видання. 

5 Тільки порівняно недавно постала критика тексту, яка дала поштовх 
до розвитку палеографії. Серед досліджень з палеографії необхідно ви-
різнити роботи: Н. Чаева і Л. Черепнина (Русская палеография. – Моск-
ва, 1946), Л. Черепнина [12], B. Horodyski [19], W. Siemkowiczа [25], 
A. Gieysztorа [18].

6 1708 рік знаменує народження грецької палеографії як окремої на-
укової царини. Це рік появи видатної праці бенедиктинського монаха Бер-
нарда де Монфокона, який простудіював усі на той час відомі рукописи і 
створив  нову дисципліну. У 1811 році, у Лейпцигу, було надруковано са-
мостійну працю Баста Commentatico paleographica. Саме в ній порушено 
проблему, яку тільки певною мірою було озвучено в роботі Бернарда де 
Монфокона, а саме: питання про скорочення в грецьких рукописах. В іс-
торії палеографії важливе місце належить працям, які є властиво курсами 
університетських викладів: 1) І. Срезневський, «Славяно-русская палео-
графия 11–14 в.»; 2) О. Соболевський, «Славяно-русская палеография», 
1889, 1892; 3) Ю. Карський, «Из лекций по славянской Кирилловской па-
леографии» (Варшава, 1897).

7 Як самостійна наука латинська палеографія виникла тільки наприкін-
ці XVIII ст., до того часу вона була складовою дипломатики. Засновника 
дипломатики – Іоанна Мобільона – уважають також і засновником Латин-
ської палеографії. У ХІХ ст. помітний внесок до латинської палеографії 
зробили французькі вчені.

8 supplicium, ī, n: 1) уклінне прохання; 2) покірне прохання; клопотання;  
3) молитва.

9 Розлогіше про сигли див. у дослідженні В. Семковича [25, s. 422–423].
10 Апелюємо до перешозначення поняття mentalis – народжений в 

умислі; mentaliter – «духовно, у думках» [29, s. 260–261].
11 Totius latinitatis Lexicon opera et studio Aegidii Forcellini. Lucubratum 

et in hac editione post tertiam auctam auctam et emendatam a Josepho Furla-
netto alumno seminarii Pattavini. Novo ordine digestum. Amplissime auctum 
atque emendatum cura et studio Doct. Vincentii de-Vit olim alumni ac professoris 
eiusdem seminarii. Praefatio et index ascriptorum latinorum seorsum edita. – Pra-
ti, Typis Aldinianis, Ann. MDCCCLXXIX, proprietatis iure servato, 1845–1879.
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УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА 
ПРО ПОЧАТКИ МОЛОДО-ПОЛЬСЬКОГО 
ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО РУХУ

Стаття містить аналіз виступів українських авторів кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. (І. Франка, Лесі Українки, М. Євшана, В. Щурата), 
де об’єктом уваги стала перша фаза розвитку «Молодої Польщі». 
Творчість новочасних польських поетів (З. Пшесмицького-Міріама, 
К. Пшерви-Тетмаєра, Ст. Пшибишевського та ін.) сприймалася і нега-
тивно (як декаданс), і позитивно (як новаторство), але в обох випадках 
її розглядали в контексті європейського літературного простору. Такий 
підхід допомагав українському реципієнту зрозуміти складний харак-
тер нової доби в культурі – модернізму.

Ключові слова: літературна критика, декаданс, символізм, модер-
нізм, «Молода Польща».

Artykuł zawiera analizę prac autorów ukraińskich końca XIX – pocz. 
XX wieku (Iwana Franki, Łesi Ukrainki, Mykoły Yewszana, Wasyla 
Szczurata), gdzie przedmiotem uwagi stała pierwsza faza rozwoju Mło-
dej Polski. Twórczość nowoczesnych polskich poetów (Zenona Przesmy-
ckiego-Miriama, Kazimierza Tetmajera, Stanisława Przybyszewskiego i 
innych) oceniano i negatywno (jako przejaw dekadencji), i pozytywno 
(jako nowatorstwo), ale w obu ujęciu rozpatrywano ją w kontekście eu-
ropejskiej przestrzeni literackiej. Takie podejście pomagało ukraińskie-
mu recypientu zrozumieć skomplikowany charakter nowego okresu w 
 kulturze –  modernizmu.

Słowa  kluczowe: krytyka literacka, dekadencja, symbolizm, moder-
nizm, Młoda Polska.
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The article includes analysis of speeches of Ukrainian authors of the late 
XIX – early XX century (Ivan Franko, Lesia Ukrainka, Mykola Yevshan, 
Vasyl Schurata), where the attention is focused on Young Poland. The crea-
tion work of the new poets (Zenon Pshesmytskyy-Miriam, Kazimierz Tet-
mayer, Stanislaw Przybyszewski, etc.) perceived negatively (as decadence) 
and positively (innovative), but in both cases it considered in the context 
of European literary space. This approach helped the Ukrainian recipient 
understand the complex nature of a new era in the culture – modernism.

Keywords: literary criticism, decadence, symbolism, modernism, Young 
Poland.

Польській культурі, зокрема літературі, українці завжди при-
діляли відповідну увагу як культурі, що існувала по сусідству 
і була більш розвиненою, мала прозахідні орієнтації і могла 
бути посередником у запозиченні європейських літературних 
стандартів і моделей. Така увага набула особливого посилення 
на зламі ХІХ–ХХ ст., з огляду на радикальний характер самої 
перехідної доби, адже тоді «не просто відбувалася зміна літера-
турних напрямів, а розпочався глибинний переворот», здійсню-
валася «кардинальна зміна естетичного світогляду, творення но-
вих парадигм художнього мислення та нових форм і структур 
творчості», а «те, що відбувалося тоді в літературі й мистецтві, 
на певних своїх рівнях було, зрештою, художнім корелятом цих 
загальносвітоглядних і загальнокультурних зрушень» [8, c. 44]. 
Атмосферою зсуву, зрушень, зламів, власне, і зумовлене звер-
нення українських авторів – і в першу чергу тих, котрі займа-
лися літературно-критичною діяльністю, – до літератури сусі-
дів у пошуку визначальних світоглядно-художніх домінант як 
можливих орієнтирів у засвоєнні чи, навпаки, у протистоянні. 
У складну історичну добу одне й друге було однаково важливе 
для розвитку українського письменства і загалом для суспільно- 
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культурного життя. Наприкінці ХІХ ст. українська критика 
сприймала сусідні літератури як моделі, структуровані й детер-
міновані двома відмінними літературними епохами: польську 
літературу, що за зразком західноєвропейських письменств за-
знала модерністських перетворень, і російську, у якій реалізм 
не втрачав провідної ролі. Якщо в російському письменстві мо-
дерністський злам зовсім не привертав уваги, і початок «сере-
бряного века» навіть не був зауважений, то стосовно польської 
літератури увага критиків загострилася саме на «декадансі», що 
починав займати в ній помітні позиції. Модерний ідеал націо-
нальної культури, з яким Польща долучилася до цілеспрямова-
ного європейського модернізаційного процесу, сприймається як 
частина західних нововведень, які втягували слов’янські літера-
тури до сфери свого впливу. З усіх слов’янських країн Польща 
виявилася найчутливішою до цих впливів та найбільш схильною 
до наслідувань. Таку думку про польську літературу вперше ви-
словив І. Франко [10], яка в українській інтелектуальній думці 
стала засадничою для розуміння історико-культурного контекс-
ту доби, з врахуванням польського ранньомодерністського до-
свіду, а також додатково увиразнила творчу індивідуальність її 
автора як лідера свого народу, що прагнув вивести його на шлях 
самостійного розвитку.

І. Франкові притаманне зосередження на ключових пробле-
мах ранньомодерністських проявлень, яке він здійснював не 
лише з огляду на рецепцію «чужого» досвіду, але й з намірами 
визначити орієнтацію, вектор розвитку та стратегічні завдання 
для української літератури. Реакція на європейський декаданс, 
що включала і сприйняття раннього польського модернізму, 
була особливим міжкультурним зв’язком, проникненням до су-
сіднього літературного простору для пізнання та встановлення 
можливої дистанції, оскільки йшлося про осягнення ні із чим не 
порівнюваного нового явища.
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Варто наголосити: декаданс наприкінці ХІХ ст. існував не 
стільки як певна художня система, скільки як своєрідний умо-
настрій, духовна атмосфера, у якій тодішня доба сприймалась 
як епоха доти небаченої кризи, переоцінки цінностей, як міфіч-
ний fin de siècle, що саме своєю «кінцевістю» породжував за-
непад, навіть виродження (його, як відомо, підсилювали самі 
митці, наголошуючи на всьому низькому і темному, що є в житті 
людини). Контекст статті «Інтернаціоналізм і націоналізм у су-
часних літературах» [10] є виявом інтуїтивної здогадки автора 
стосовно того, що певні глобальні зміни торкаються всіх сфер 
людського життя, а декаданс у літературі – це щось більше, аніж 
звичайне віддзеркалення цього процесу, він – його складова, ре-
зультат виявлення митцями свого розуміння суспільного потря-
сіння та прагнення надати йому сенсу – «перемкнути» увагу з 
проблем соціуму на внутрішній світ людини. Тому і в І. Франка 
знаходимо поширене в тодішній Європі відчуття декадансу як 
катаклізму в культурі. Характерно, що І. Франко, – як художник 
слова, – на інтуїтивно-творчому рівні переживав цей настрій у 
повній суголосності з новітньою європейською свідомістю: че-
рез песимізм і безнадійність, свідченням чого став поетичний 
цикл «Зів’яле листя» (1896). На думку Т. Гундорової, «“Зів’яле 
листя” саме дублює, розгортає новочасну “хвору” декадентську 
свідомість, отже – стверджує її, матеріалізуючи як певну психо-
естетичну модель» [2, c. 210]. Поява збірки в українській літе-
ратурі засвідчила початок нової художньої доби і того перелому, 
який відбувався у європейській культурній свідомості наприкін-
ці ХІХ ст. Тією збіркою «Франко приніс в українську літературу 
декадентизм, риторично прищепив його як певний естетико-
психологічний і художній комплекс» [1, c. 249]. 

Однак Франко-критик намагався проаналізувати декаданс, 
побачити в ньому насамперед літературний напрям або при-
найм ні поширене літературне явище (окреслення «хвилева 
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мода», «хвилевий ефект» зраджують приховане бажання трак-
тувати декаданс як щось проминаюче, нетривале), відповідно й 
оцінити його. І він ніби мав підстави для сприйняття декадансу в 
традиційних літературних вимірах: митці, чия творчість утілю-
вала настрій і дух кінця століття, мали свою ідеологію – спільне 
гасло «мистецтво для мистецтва», – творили спільну стильову й 
образотворчу систему, оперту на естетичні засади, – усе це було 
ознаками не лише притаманного їм нового світовідчування, але 
й засвідчувало формування нового художнього напряму. Дека-
данс, саме як новий напрям, І. Франко розглядав у світлі загаль-
ного літературного процесу другої половини ХІХ ст. і розумів, 
що закономірності процесу були зумовлені історико-культурни-
ми змінами в житті національних спільнот тодішньої Європи і 
у своєму русі й розвитку літератури виявляли певну спадковість 
аж до появи декадентства. Як віддзеркалення суспільних відно-
син – матеріальних і духовних, – їх піддавали науковому пізнан-
ню (згідно з його діалектичними й еволюційними правилами). 
Свого роду поворотом в історичному розвитку літератур став, 
за критиком, натуралізм, який, хоч і виник у річищі реалістич-
но-позитивістських напрямів, був по суті предтечею декадансу: 
«За об’єктивним, майже безособовим нігілізмом Мопассановим 
іде суб’єктивний містицизм символістів і декадентів, для котрих 
нема вищого студіум над власне “я”, нема законів понад власний 
темперамент, нема естетики понад власну хвилеву вподобу, нема 
моралі понад власні нічим не в’язані пориви» [10, c. 36]. Отже, 
декаданс, ідеологія якого заснована на суб’єктивізмі, крайньо-
му індивідуалізмі, безідейності та аморальності, не лише змі-
нив прогресивний характер літератури, але й загалом позбавив 
її поступальності, міг навіть зупинити її розвиток. З появою 
нового напряму для І. Франка «урвалася» історично детерміно-
вана, етапно виявлена (тому значною мірою і поступова) сут-
ність літератури, і «оголився» її кризовий стан. Спостереження 
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за новим мистецтвом підштовхували критика до розуміння його 
як такого, що позбавляє літературу природної тяглості, запере-
чує логіку її фазового розвитку. Атмосфера безвиході доби fin 
de siècle, схоплена Франком-поетом на інтуїтивному рівні, пе-
ренесена, таким чином, у площину його критичного аналізу 
тенденцій раннього модернізму, які втілюють цей настрій, з на-
міром зрозуміти його сутність. Однак тут неможливо поєднати 
ірраціональне, поетичне відчуття світу з теоретично-критичним 
та соціологічно-аналітичним підходами до осмислення нового. 
Це взаємовиключення.

Заперечення декадансу саме як нового напряму, за яким не 
видно подальшого закономірного розвитку літератури, тракту-
вання його як регресу, свого роду «глухого кута», куди зайшло 
тодішнє зарубіжне письменство, породжувало і критичне став-
лення до новітньої польської літератури, представленої поетами 
«Молодої Польщі» на початковій стадії цієї модерністської фор-
мації (К. Пшервою-Тетмаєром, Ст. Пшибишевським, З. Пшес-
мицьким-Міріамом та ін.). Франкові спостереження наприкінці 
ХІХ ст. містять певний підтекст і спонукають до висновку: укра-
їнське письменство може бути залучене до процесу, що відбу-
вається в чільних літературах світу, безупинно поширюючись у 
величезних масштабах («від Бергена на північним розі Норвегії 
аж до Тібру, Дунаю і Гангесу», до того ж, у східному напрямку – 
«від Секвани аж до Волги» [10, c. 35]), або принаймні зазнати 
його згубних впливів. І це було небажане. Тут І. Франко, як стра-
тег, увиразнив факт, що польську літературу належить трактува-
ти як останній сегмент західного світу, географічно найближчий 
до української культури, новий розвиток якого навряд чи від-
повідає українській культурній перспективі й, отже, може при-
ховувати небезпеку небажаних впливів. Таким чином, праці на-
уковця спрямовані на захист рідного письменства від нівеляції і 
навіть можливої асиміляції, яку могли спричинити нове космо-
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політичне мистецтво і загалом тенденція відокремлення мисте-
цтва від суспільного життя – її принесли декадентська «мода» 
та ідеологія західноєвропейських літератур. Саме тоді І. Франка 
переповнював оптимізм: його народ «вгору йде, а був запертий 
в льох»; оком небайдужого спостерігача він помічав, що укра-
їнство проходить «регенераційний процес», під час якого воно 
остаточно «видужує» і набирає духовних сил для повноцінного 
національного життя. Тому в 1894–1898 роках І. Франко висунув 
тезу про несумісність інтенсивного національного (культурного 
і політичного) руху з декадентсько-модерністськими тенденція-
ми в мистецтві, які могли відволікати українство від націєтвор-
чих завдань. Принагідно зазначимо, що роль Польщі, як своєрід-
ного мосту й посередника між західним і східнослов’янським 
світами, усвідомлювали чітко й по-різному, але для української 
культури переважно позитивно. Проєвропейськи її трактували й 
українські автори у ХХ ст. (Д. Донцов, Є. Маланюк, Д. Павлич-
ко, Б. Рубчак, М. Рябчук та ін.). Однак й І. Франко бачив пози-
тивні польські впливи в минулому, завдяки яким на українських 
землях поширювалися європейські форми культури, освіти, 
друкарства тощо 1. Проте в реаліях ранньомодерністської доби 
роль Польщі була особливою: європейські культурні впливи, що 
часто адаптувалися в Польщі і вже в перетвореному вигляді по-
ширювалися в східному напрямку, на зламі ХІХ–ХХ ст. набу-
вали нової світоглядно-мистецької якості, тому не піддавалися 
традиційному розумінню. Збагнути їх, хоча і з певними пересто-
рогами, і намагався чільний український критик.

Франкове прагнення пізнавати нове та порівнювати його зі 
своїм розумінням сприяло виробленню глибокого професійного 
чуття, удосконаленню здатності інтуїтивно схоплювати істину 
в літературній, суспільній чи політичній проблематиці. Його 
критицизм, часто дидактичний і суддівський, але зазвичай на-
ділений зарядом інтуїції, уможливлював розпізнання головних 
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ознак нового в західноєвропейській та польській культурах. За-
вдяки І. Франку сформулювалася естетична концепція нового, 
яка охоплює психологізм, суб’єктивізм, інтелектуалізм, а дека-
дентство, як початкова стадія нового напряму, усталилося в пе-
ріод модернізму. 

Водночас І. Франко – критик-соціолог – відчув і щось істотні-
ше, аніж тільки літературний напрям: небажаний вплив модер-
ністської ідеології, духовного нігілізму на суспільно-культурний 
розвиток. Свій диференційований підхід він ставив у залежність 
від стану та завдань націєтворення в окремих країнах. Якщо у 
Франції або Німеччині проблема національно-культурного ви-
значення і об’єднання народу в спільноту була вже остаточно ви-
рішена, то зовсім інша ситуація в добу декадансу витворювалася 
в країнах, де проходив процес націєтворення. До них належала 
й Україна, де 1898 року святкування 100-річчя «Енеїди» І. Кот-
ляревського підтвердило факт культурного відродження, з яким 
пов’язувався національний розвиток і в минулому, і в майбут-
ньому. Через це декаданс, як дух доби, і Польща, як найближчий 
сусід, що його поширює, викликали в І. Франка застереження і 
підозру, навіть намір захистити українську ідентичність. Це й 
було джерелом його критичного ставлення як щодо західноєвро-
пейських модерністів, так і до перших представників молодо-
польського руху.

У спостереженнях І. Франка за сучасною польською літера-
турою увиразнюється незвичність перших модерністів у сенсі 
суперечливості з логікою розвитку письменства Польщі, а то й 
загалом їхню творчість трактують як виклик літературній тради-
ції, закладеній у Польщі романтиками й позитивістами. Молоде 
покоління 90-х років, на думку українського критика, «силкуєть-
ся коли не оригінальною творчістю, то бодай голосним криком, 
рекламою і чудернацькими вибриками форми здобути собі місце 
на польськім Парнасі…» [11, c. 412]. Отже, простежено спроби 
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молодих митців привернути до себе увагу через незвичну ху-
дожню творчість, але не лише: помічено й ознаки програмної 
згуртованості навколо засад естетизму, гасла «мистецтво для 
мистецтва» та їх маніфестування. Це також отримує в критика 
негативне забарвлення. «Воно [молоде покоління. – Г. К.], скіль-
ки можемо судити досі, йде за покликом Тетмайєра й групується 
довкола Пшибишевського. Містика і еротика, надмірне переці-
нювання штуки і самих себе, – се їх головні оклики» [11, c. 412]. 
Епатажно загострені молодими поетами риси І. Франко офор-
мив концептуально, у чітку схему, сутність якої – занепад, виро-
дження культури, що увиразнилося через окремішність митців 
як доказ їхньої вищості.

Дещо пізніше у Франкових статтях «З останніх десятиліть 
ХІХ віку» (1901), «Старе й нове в сучасній українській літера-
турі» (1904), «Новини нашої літератури» (1907), у відгуках та 
рецензіях на творчість і дещо «старших» митців (Лесі Україн-
ки, О. Кобилянської, М. Коцюбинського, В. Стефаника, М. Во-
роного), і «наймолодшого покоління» (В. Винниченка, деяких 
поетів-молодомузівців) можна помітити відверте поціновуван-
ня новаторства. Тут виявляється глибоке, хоча і не позбавлене 
суперечностей, розуміння природи нового мистецтва, в осно-
ві якого – нова творча манера з її увагою до людської душі. 
Суб’єктивізм в літературі критик розглянув не лише як окрему 
формально-стильову ознаку – ним зумовлена нова література, 
що несе естетичне оновлення та художнє новаторство всьому 
письменству. Однак Франкове прийняття модерністської твор-
чості, по-перше, стосувалося винятково українського письмен-
ства (хоча критик не завжди сприймав його однозначно позитив-
но, як приклад, – гостра реакція на діяльність «Молодої музи»), 
по-друге, пов’язати його можна не з кінцем ХІХ, а саме з почат-
ком ХХ ст.: тоді в публікаціях критика з’явилася прихильність до 
нового мистецтва. Отже, літературна доба в поглядах І. Франка 
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зафіксована як порубіжна, у повному значенні цього слова. Вона 
має своє завершення як занепад та, відповідно, і свій початок як 
ствердження нового. Рецепція першої хвилі молодопольського 
літературно-мистецького руху відбувалася саме наприкінці сто-
ліття (окрім статті «Інтернаціо налізм і націоналізм…», 1899 р. 
І. Франко опублікував огляд «Сучасні польські поети» та рецен-
зію на поезії Ст. Пшибишевського «Із циклу Вігілій»), тому й 
ставлення до новітньої поезії мало негативне забарвлення – як 
до занепадницького явища.

Польська модерна література була для І. Франка похідною 
євро пейського декадансу, що зумовлювало її відповідне сприй-
няття – як декадансну. У ній він також бачив емансиповане за 
своєю суттю й елітарне у своїй природі мистецтво, яке, до того 
ж, у поширенні на слов’янські землі знайшло «найподатніший 
ґрунт» саме в Польщі. І. Франко у своїх судженнях спирався на 
початок модерністських виявлень у польській літературі. Пере-
довсім на «чисту лірику» К. Пшерви-Тетмаєра, на поезію Я. Ка-
спровича, з її філософськими і релігійними забарвленнями, на 
твори Ст. Пшибишевського, з їх декадансним звучанням. Справ-
ді, «Молода Польща» від самого початку мала вигляд цілісної 
естетично-філософської течії. Проте її чільні представники не 
обмежувалися лише намірами естетичного плану. Соціальна, 
політична, історико-філософська проблематика звучить у про-
зі С. Жеромського і В. Реймонта, у віршованих і драматичних 
творах Ст. Виспянського й у творчості інших митців. І власне це 
залишилося поза аргументаціями І. Франка.

Не змінює основної направленості й факт, що наприкінці 
ХІХ ст. наслідування польськими митцями новаторства в ху-
дожній творчості підсилювалося бажаннями брати безпосеред-
ню участь у культурному житті Західної Європи, долучитися до 
змін у ньому. Звідси їхня особиста присутність у літературно-
мистецьких центрах Парижа, Відня, Мюнхена, Берліна і нерід-
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ко швидка реакція на західні досягнення – художні переклади 
з французької, німецької та скандинавських літератур. У той 
час було вже чимало прикладів того, що польська література не 
відставала від провідних європейських літератур, розбудовую-
чи подібну світоглядно-естетичну систему та створюючи нові 
мистецькі цінності (виступи Ст. Пшибишевського; програмний 
маніфест Confiteor, обґрунтоване розчарування в ідеології по-
зитивізму в працях С. Жеромського, З. Пшесмицького-Міріама, 
революція у сфері версифікації – запровадження акцентовано-
го, тонічного вірша, бурхливий розвиток літературної критики, 
заснованої на емпатичних та експресійних практиках тощо). 
Водночас на «зовнішні» орієнтації «молодополяків» «наклада-
лася» проб лематична специфіка національного, «внутрішнього» 
життя, а саме: політична залежність їхніх краян. Література тієї 
доби фіксувала, як наголосила М. Подраза-Квятковська, з одного 
боку, інтенції створення моделі, відкритої до загальнолюдських 
проблем, з урахуванням змін у мистецтві всієї Європи, з дру-
гого, – плекала ідеал незалежності, висуваючи на перший план 
інтереси своєї батьківщини. «Найкращі письменники “Молодої 
Польщі”, – за словами дослідниці, – зазвичай поєднували оби-
два ті взірці: порушували, отже, питання про долю народу, по-
збавленого свободи, але одночасно намагалися втримати рівень 
польської літератури нарівні з іншими, у політичному сенсі щас-
ливішими народами, не сторонячись нових, відважних ідей і но-
ваторських експериментів» * [14, s. 7]. В ідеологічному сенсі це й 
був той бажаний синтез, який пропонувався польській спільноті 
(і який, до речі, не до кінця зрозуміла Леся Українка, висунувши 
пропозицію замінити вимоги синтезу на гасло «свободи духа, 
відваги», що, на думку поетеси, було необхідніше для розвитку 
польського письменства [6, c. 127]). Натомість вимальовувалася 

*  Тут і далі переклад з польської авторки статті. – Ред.
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проблема об’єднання «під прапором національного мистецтва» 
протилежних позицій нового / традиційного: автономності мис-
тецтва, що було аналогічно «європейськості», космополітизму, 
та її громадського покликання – продовження вітчизняних тра-
дицій незалежності, що стали частиною національного мента-
літету поляків. Відтак швидко набула популярності драматургія 
Ст. Виспянського («Клятва», «Весілля», «Визволення», «Лис-
топадова ніч»), у якій усе помітніше увиразнювалися контури 
цього ідейно-світоглядного синтезу. З подібних причин провідні 
польські критики К. Іжиковський, І. Матушевський, Ю. Третяк 
намагалися «осучаснити» романтиків, особливо А. Міцкевича і 
Ю. Словацького, у творчості яких вони бачили джерела необ-
хідного поєднання – поетичного новаторства і традицій наці-
онального відродження. Тому, звісно, не можна безапеляційно 
сприймати європейські прагнення молодих польських авторів 
як заперечення суспільно-політичних проблем, адже їхня неза-
ангажованість і відстороненість від національних інтересів були 
позірними. «Молода Польща» розгорталася в розвинутий рух, 
однаковою мірою європейський і національний, що переймав 
західний модус (не лише моду) і був закорінений у вітчизняному 
світогляді. В Україні це згодом помітили члени «Молодої музи», 
які, наслідуючи «молодопольське» мистецтво, також намагали-
ся наповнювати свою творчість європейським новаторством і 
національним змістом. Тим самим «молодомузів ці» певною мі-
рою навіть компенсували Франкові критичні думки про «Моло-
ду Польщу» як антисуспільний рух.

Прикметно, що через 14 років після реакції І. Франка 
з’явилася стаття М. Євшана «Сучасна польська література і її 
впливи на нашу» (1912), зі змісту якої зрозуміло, що в очах укра-
їнських критиків польська модерна не втрачала стратегічного 
значення для рідного письменства. Звісно, це зумовлювалося 
реаліями більш зрілого, аніж наприкінці ХІХ ст., модернізму. За 

http://www.etnolog.org.ua

І
світогляді. В

І
світогляді. В
які, наслідуючи «молодопольське» мистецтво, також намагалиІякі, наслідуючи «молодопольське» мистецтво, також намагали
ся наповнювати свою творчість європейським новаторством і Іся наповнювати свою творчість європейським новаторством і 
національним змістом. Тим самим «молодомузівІнаціональним змістом. Тим самим «молодомузів
рою навіть компенсували Франкові критичні думки про «МолоІрою навіть компенсували Франкові критичні думки про «Моло
ду Польщу» як антисуспільний рух.Іду Польщу» як антисуспільний рух.

Прикметно, що через 14ІПрикметно, що через 14
з’явилася стаття М.Із’явилася стаття М.

М
онального відродження. Тому, звісно, не можна безапеляційно 

М
онального відродження. Тому, звісно, не можна безапеляційно 
сприймати європейські прагнення молодих польських авторів 

М
сприймати європейські прагнення молодих польських авторів 
як заперечення суспільно-політичних проблем, адже їхня неза

М
як заперечення суспільно-політичних проблем, адже їхня неза
ангажованість і відстороненість від національних інтересів були 

М
ангажованість і відстороненість від національних інтересів були 
позірними. «Молода Польща» розгорталася в розвинутий рух, 

М
позірними. «Молода Польща» розгорталася в розвинутий рух, 
однаковою мірою європейський і національний, що переймав Моднаковою мірою європейський і національний, що переймав 
західний модус (не лише моду) і був закорінений у вітчизняному Мзахідний модус (не лише моду) і був закорінений у вітчизняному 
світогляді. В Мсвітогляді. В Україні це згМУкраїні це згодом помітили члени «Молодої музи», Модом помітили члени «Молодої музи», 
які, наслідуючи «молодопольське» мистецтво, також намагалиМякі, наслідуючи «молодопольське» мистецтво, також намагали
ся наповнювати свою творчість європейським новаторством і Мся наповнювати свою творчість європейським новаторством і 
національним змістом. Тим самим «молодомузівМнаціональним змістом. Тим самим «молодомузів
рою навіть компенсували Франкові критичні думки про «МолоМрою навіть компенсували Франкові критичні думки про «Моло

Ф
цього ідейно-світоглядного синтезу. З

Ф
цього ідейно-світоглядного синтезу. З подібних причин провідні 

Ф
подібних причин провідні 

Іжиковський, І.

Ф
Іжиковський, І. Матушевський, 

Ф
Матушевський, 

намагалися «осучаснити» романтиків, особливо А.

Ф
намагалися «осучаснити» романтиків, особливо А.

Словацького, у творчості яких вони бачили джерела необ

Ф
Словацького, у творчості яких вони бачили джерела необ

– поетичного Ф– поетичного новаторства і традицій націФноваторства і традицій наці
онального відродження. Тому, звісно, не можна безапеляційно Фонального відродження. Тому, звісно, не можна безапеляційно 
сприймати європейські прагнення молодих польських авторів Фсприймати європейські прагнення молодих польських авторів 
як заперечення суспільно-політичних проблем, адже їхня незаФяк заперечення суспільно-політичних проблем, адже їхня неза
ангажованість і відстороненість від національних інтересів були Фангажованість і відстороненість від національних інтересів були 
позірними. «Молода Польща» розгорталася в розвинутий рух, Фпозірними. «Молода Польща» розгорталася в розвинутий рух, 

Е
дицій незалежності, що стали частиною національного мента

Е
дицій незалежності, що стали частиною національного мента
літету поляків. Відтак швидко набула популярності драматургія 

Е
літету поляків. Відтак швидко набула популярності драматургія 

а», «Весілля», «Визволення», «ЛисЕа», «Весілля», «Визволення», «Лис
топадова ніч»), у якій усе помітніше увиразнювалися контури Етопадова ніч»), у якій усе помітніше увиразнювалися контури 

подібних причин провідні Еподібних причин провідні 
Матушевський, ЕМатушевський, Ю.ЕЮ. Третяк ЕТретяк 

намагалися «осучаснити» романтиків, особливо А.Енамагалися «осучаснити» романтиків, особливо А. Міцкевича і ЕМіцкевича і 
Словацького, у творчості яких вони бачили джерела необЕСловацького, у творчості яких вони бачили джерела необ

новаторства і традицій націЕноваторства і традицій наці



УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА ПРО ПОЧАТКИ МОЛОДО-ПОЛЬСЬКОГО...

217

всіма ознаками, відбулася зміна культурно-естетичних парадигм 
усередині самого модерністського руху. Для української крити-
ки 1910-х років модерністські рухи – не новина. Вони сприйма-
лись як реальність, історична даність, безвідносно добре це чи 
ні. Декаданс однозначно трактували як стиль занепаду (від пе-
симістичних мотивів і тем українська література декларативно 
відмежовувалася). Новітнє мистецтво перестало сприйматись 
як цілісне явище, набираючи ознак термінологічної розчлено-
ваності. Критики підходили до нього диференційовано, уводячи 
поняття «неоромантизм», «символізм», «імпресіонізм», «екс-
пресіонізм», тобто виразно фіксуючи всередині нового мисте-
цтва різні художні напрями зі своїми естетичними властивос-
тями. Відповідно до цього запроваджували критерії критичної 
оцінки, висвітлювали художню творчість як українських, так й 
іноземних авторів.

В українській критиці 1910-х років добу модерну дедалі ін-
тенсивніше окреслювали як різноманітну, багату на таланти, 
але й неоднорідну за своєю якісною суттю. Зокрема, у згаданій 
статті М. Євшан, крізь призму польської літератури, спостері-
гав, як модерна масовість проявляє себе в рамках високої куль-
тури. М. Євшан погодився з польським автором А. Потоцьким, 
який у книзі «Сучасна польська література» (Polska literatura 
współczesna, 1912 р.) наголосив на активізації посередності, 
фразерства, бездумного наслідування. Український критик за-
уважив, що «такі прикмети у літераторів <…> здібні не то, що 
ослабити та обезсилити всяку творчість, вони її компрометують 
навіть перед світом» [5, c. 310]. При цьому він подав висновки 
з власних спостережень над тенденціями, які утворюються не-
залежно від національної належності письменника, стають за-
грозливо типовими, повсюдними, стандартними.

Показово, що українського критика зацікавило в праці А. По-
тоцького питання наявності «низького» у «високій» літературі, 

http://www.etnolog.org.ua

І
тури. М.

І
тури. М.
який у книзі «Сучасна польська література» (Іякий у книзі «Сучасна польська література» (
współczesnaІwspółczesna
фразерства, бездумного наслідування. Український критик заІфразерства, бездумного наслідування. Український критик за
уважив, що «такі прикмети у літераторів <…> здібні не то, що Іуважив, що «такі прикмети у літераторів <…> здібні не то, що Іослабити та обезсилити всяку творчість, вони її компрометують Іослабити та обезсилити всяку творчість, вони її компрометують 
навіть перед світом» [5, c.Інавіть перед світом» [5, c.
з власних спостережень над тенденціями, які утворюються неІз власних спостережень над тенденціями, які утворюються не

М
оцінки, висвітлювали художню творчість як українських, так й 

М
оцінки, висвітлювали художню творчість як українських, так й 
іноземних авторів.

М
іноземних авторів.

українській критиці 1910

М
українській критиці 1910

тенсивніше окреслювали як різноманітну, багату на таланти, 

М
тенсивніше окреслювали як різноманітну, багату на таланти, 
але й неоднорідну за своєю якісною суттю. Зокрема, у згаданій 

М
але й неоднорідну за своєю якісною суттю. Зокрема, у згаданій 
статті М. Мстатті М. Євшан, крізь призму МЄвшан, крізь призму польської літератури, спостеріМпольської літератури, спостері
гав, як модерна масовість проявляє себе в рамках високої кульМгав, як модерна масовість проявляє себе в рамках високої куль
тури. М. Мтури. М. Євшан погодивМЄвшан погодився з польським автором А.Мся з польським автором А.
який у книзі «Сучасна польська література» (Мякий у книзі «Сучасна польська література» (
współczesnaМwspółczesna, 1912М, 1912 р.) наголосив на активізації посередності, Мр.) наголосив на активізації посередності, 
фразерства, бездумного наслідування. Український критик заМфразерства, бездумного наслідування. Український критик за
уважив, що «такі прикмети у літераторів <…> здібні не то, що Муважив, що «такі прикмети у літераторів <…> здібні не то, що 

Ф
ваності. Критики підходили до нього диференційовано, уводячи 

Ф
ваності. Критики підходили до нього диференційовано, уводячи 
поняття «неоромантизм», «символізм», «імпресіонізм», «екс

Ф
поняття «неоромантизм», «символізм», «імпресіонізм», «екс
пресіонізм», тобто виразно фіксуючи всередині нового мисте

Ф
пресіонізм», тобто виразно фіксуючи всередині нового мисте
цтва різні художні напрями зі 

Ф
цтва різні художні напрями зі своїми

Ф
своїми естетичними властивос

Ф
 естетичними властивос

тями. Відповідно до цього запроваджували критерії критичної Фтями. Відповідно до цього запроваджували критерії критичної 
оцінки, висвітлювали художню творчість як українських, так й Фоцінки, висвітлювали художню творчість як українських, так й 

українській критиці 1910 Фукраїнській критиці 1910- Ф-хФх років добу моФроків добу мо
тенсивніше окреслювали як різноманітну, багату на таланти, Фтенсивніше окреслювали як різноманітну, багату на таланти, 
але й неоднорідну за своєю якісною суттю. Зокрема, у згаданій Фале й неоднорідну за своєю якісною суттю. Зокрема, у згаданій 

Е
ні. Декаданс однозначно трактували як стиль занепаду (від пе

Е
ні. Декаданс однозначно трактували як стиль занепаду (від пе
симістичних мотивів і тем українська література декларативно 

Е
симістичних мотивів і тем українська література декларативно 
відмежовувалася). Новітнє мистецтво перестало сприйматись Евідмежовувалася). Новітнє мистецтво перестало сприйматись 
як цілісне явище, набираючи ознак термінологічної розчленоЕяк цілісне явище, набираючи ознак термінологічної розчлено
ваності. Критики підходили до нього диференційовано, уводячи Еваності. Критики підходили до нього диференційовано, уводячи 
поняття «неоромантизм», «символізм», «імпресіонізм», «ексЕпоняття «неоромантизм», «символізм», «імпресіонізм», «екс
пресіонізм», тобто виразно фіксуючи всередині нового мистеЕпресіонізм», тобто виразно фіксуючи всередині нового мисте

 естетичними властивосЕ естетичними властивос
тями. Відповідно до цього запроваджували критерії критичної Етями. Відповідно до цього запроваджували критерії критичної 



218

Галина КОРБИЧ

а поза його увагою залишилася головна ідея книги – духовна 
єдність усіх поколінь польської літератури в добу модернізму. 
У двох частинах книги: «Культ спільноти» (Kult zbiorowości) і 
«Культ індивідуума» (Kult jednostki) – автор у свій спосіб ствер-
джує, що «культи» – це не стільки фази розвитку польського 
письменства, скільки його внутрішня динаміка; вони не запе-
речують, а навпаки, доповнюють один одного, а також свідчать 
про логіку наступності генерацій у літературі. «Культ індивіду-
ума» «витікає» з «культу спільноти», цілком закономірно втілю-
ючи дух і характер нової доби [15]. Проблема поколінь хвилює і 
українського критика. Це зрозуміло передусім з його програмної 
статті «Боротьба генерацій і українська література», у якій він 
пояснив слабкий розвиток українського письменства невираз-
ним характером його структури, зумовленої браком чіткості й 
динамічності в зміні поколінь: «Незамітно з’являлися нові поко-
ління, незамітно проходили, – так що навіть про зміну поколінь 
в повнім того слова значінні не можна говорити» [4, c. 47]. Проте 
актуальнішою на той час для М. Євшана, очевидно, ставала не 
проб лема пожвавлення української літератури через зміну по-
колінь, а проблема літературного масовізму.

Про «вторинних авторів», які «переважають статистикою», 
М. Євшан висловився різким тоном: «Се щось більше, як епіґо-
нізм, як неміч стояти о власних силах і проба опертися о дійсну 
індивідуальність творчу, – се зараза, правдиве нещастя, бо ота 
власне дрібнота має здорові лікті…» [5, c. 312]. Польська літера-
тура – лише ланка в цьому ланцюзі, але саме в ній конкретизу-
ються небажані тенденції: епігонство, менторство, манія літера-
турщини, занепад творчої енергії митця тощо. М. Євшан окрес-
лив розуміння того, що література, позбавлена сенсу, втрачає 
свою провідну роль у суспільстві. Звісно, критик занепокоєний 
можливим поширенням негативних польських впливів, адже 
такі симптоми помітив у творчому доробку «молодомузівців» – 
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він підійшов до них з тією ж міркою, що й до польських авторів. 
«Се люди, – писав критик про Луцького, Твердохліба, Чарнець-
кого, Коковського, Голубця, – які “збагатили” нашу поезію хіба 
тим, що внесли масу всяких поз, театральних жестів, всяких ма-
ній, претенсіональності» [5, c. 312]. Попередити небезпеку, а то 
й загалом відвернути її, користуючись тодішньою ситуацією в 
культурному житті сусідів, – ці наміри М. Євшана очевидні. Так, 
Польща часто виступала в змінній іпостасі посередника, яким 
на контактному та комунікативному рівнях, залежно від націо-
нальних інтересів, то нехтували, то залучали до розмови. Через 
своє знакове розміщення між Заходом і Україною Польща має 
особливе значення. На відміну від досить абстрактно уявлено-
го, чітко не окресленого образу Європи, на яку спрямував куль-
турний вектор своїх поглядів М. Євшан, Польща – реальність, з 
усіма позитивами й негативами. Звідси – боязнь цієї реальності, 
осторога перед нею, як перед небажаним ходом розвитку.

Євшанова пересторога щодо модерного масовізму, а також 
Франкова реакція на декаданс і, зокрема, його прояви в Польщі, 
є показовими свідченнями відбору, який здійснює література- 
реципієнт. Її заходи здебільшого продиктовані необхідністю 
компенсувати прогалини у власному розвитку й активізувати 
літературний процес за рахунок імпульсів з міжнаціонального 
культурного оточення. «Активний відбір», на переконання ком-
паративістів, є характерною рисою переломних періодів літе-
ратурної історії, упродовж яких національні письменства пере-
живають оновлення і розвиток. Тоді з’являються тенденції до 
збагачення і загалом ускладнення форм зв’язку, бо йдеться не 
лише про засвоєння потрібних елементів чужого досвіду, але 
й про відсіювання небажаних, про прагнення вбезпечитися від 
них. Це, – так само, як і засвоєння, – демонструє еволюцію лі-
тератури, показує міру її суверенності й самобутності, а також 
свідчить про її зрілість [3, c. 149–150]. Тож і українська літерату-
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ра, через апробовування чужого досвіду, у критичних виступах 
виявляє властивості самостійної, зрілої літератури.

Праці І. Франка і М. Євшана «обрамлюють» рецепцію но-
вочасної польської літератури контекстом негативних впливів, 
створюють свого роду замкнений контур сприйняття, пробле-
матизуючи молодопольський рух через безпосереднє сусідство 
польської культури. Проте між цими крайніми точками лежить 
у парадигмі української реакції спокійне, нейтральне ставлен-
ня до європейського модернізму та до його проявів у Польщі. 
Таке ставлення характерне передовсім для В. Щурата і Лесі 
Українки.

Як знавець і перекладач французької літератури, В. Щурат 
черпав своє пізнання нового, природно, з поетичного дороб-
ку французьких митців. У статті «Французький декадентизм 
в польській і великоруській літературі» (1896) він репрезенту-
вав низку влучних спостережень. У критика переважав погляд 
на декаданс як на етап оновлення літератури, зумовлений но-
вою технікою та образністю, звідси – прагнення проникнути в 
суть нової пое зії та відкрити її для себе і через себе для читача. 
В. Щурат фактично взяв під захист перших модерністських пое-
тів (Ш. Бодлера, С. Малларме, М. Метерлінка, П. Верлена); він 
наголосив на природності, натуральності їхнього художнього 
виявлення, в основі якого – талант, що й зумовило нову образ-
ність і стилістично-формальну сутність сучасної поезії. На про-
тивагу «правдивим декадентам», їхні наслідувачі, «поетчуки», 
силкуючись вирізнитися «за усіляку ціну», демонструють не-
натуральність, штучність, манірність. Тому В. Щурат порушив 
питання про необхідність розрізняти справжнє, оригінальне 
новаторство та епігонство, яке, властиво, і заслуговує на кри-
тичне ставлення до себе. Адже модерне мистецтво, через свою 
відкритість до новаторства і експерименту, може приховувати 
елементи «масової», популярної, низькопробної культури. Це, 
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до слова, було одне з перших в українській критиці застережень, 
яке згодом повториться в І. Франка, С. Єфремова, а також у зга-
дуваного нами М. Євшана.

Зазначимо, що в окреслення «декадентизм» І. Франко і 
В. Щурат вкладали різний зміст. У понятійному cенсі В. Щу-
рат розумів декаданс у європейському дусі – власне, як модер-
нізм, модерністські вияви (адже спочатку всі новітні напрями 
у французькій поезії називали декадентством), хоча й усвідом-
лював, що їх переважно трактують як анормальне, занепадниць-
ке явище. 

Стаття В. Щурата вчить розуміти природу нової поезії, що за 
своєю сутністю є цілковито естетичною. Імпресіоністська мане-
ра митців дозволяє вхопити «тонкі, делікатні, прозорі» настрої, 
«щоб вони творили тло, не говорячи про чувства і думки, які 
переживає поет, чи взагалі чоловік» [12, c. 179]. Метафоричність 
висловлювань, символістська мова також визначають художній 
стиль декадентства, який переріс, за автором статті, у символізм. 
Такі думки набувають обрисів концепції штуки як винаходу. 
Окреслюючи цю концепцію, польський дослідник модернізму 
Р. Нич уважає, що мистецтво, завдяки своїй технічній винахід-
ливості, поєднує творчу уяву з новизною пізнання; митці вияв-
ляють своє вміння творити нові форми організації досвіду, які 
дозволяють відкривати недоступні досі обшири дійсності [13, 
s. 47]. Тож новаторство митців у контексті Щуратової статті та-
кож виникає з особливого, мистецького досвіду. Для формально- 
стилістичних пошуків («засіб свіжих, оригінальних помислів, 
нових образів, зворотів мови і форм») відправним пунктом 
стає життєвий досвід поетів як уміння сприймати і відчувати 
реальний світ та втілювати його в художнє слово. Менше того, 
певною мірою творче виявлення зумовлюється, як у випадку з 
французькими поетами, рисами національної вдачі – «нахилом 
до екстравагантності».
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Поезія французьких декадентів, у якій, зазначив автор, «ба-
чимо цілковиту згідність і гармонію межи образами і порівнян-
нями – все там обдумане й логічне» [12, c. 216], – така поезія 
стає не лише прикладом вишуканих експериментів, але й етало-
ном, мірилом оцінки артистичного стилю інших «декадентів». 
Вона випромінює модерну ауру на слов’янській світ. Франція, 
отже, на процесуальному рівні (шляхом текстових і підтексто-
вих порівнянь) пов’язується зі слов’янським модернізмом і бере 
опосередковано участь у його формуванні в Польщі. Водночас 
критик розглядав польську модерну літературу як цілком авто-
номне явище. Її вторинність щодо французького взірця обер-
тається певною перспективою поширення нового мистецтва в 
слов’янському культурному просторі, можливістю створення на-
ціональних відмін. Огляд найновішої польської поезії, представ-
леної в статті В. Щурата З. Пшесмицьким-Міріамом, К. Пшер-
вою-Тетмаєром, К. Гурським, Л. Риделем та іншими, засвідчив, 
що постійний рух, естетична еволюція, шукання нових шляхів, 
творення нових художніх образів є ознакою новочасного етапу 
розвитку польської літератури.

Спокійно й зацікавлено сприймала нові мистецькі рухи Леся 
Українка. У модернізмі вона побачила значні художні можли-
вості і своєю творчістю та літературно-критичною діяльністю 
збагатила цей потенціал. У формуванні критичного дискурсу 
пое теси важливу роль відіграли не лише її світоглядно-есте-
тичні, але й моральні принципи. Можна погодитися з думкою 
В. Мазепи, який у висловлюваннях поетеси на літературно-ес-
тетичні теми помітив важливу рису її критичного методу – те, 
«що в поняття “модернізм”, “декаденство”, “символізм” вона 
не вкладала спеціального оціночного змісту – позитивного або 
негативного. Мова велася про конкретні феномени мистецтва, 
зумовлені конкретними культурно-історичними умовами ху-
дожнього розвитку» [7, c. 173]. З таких позицій подана оцінка 
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творчості й естетичним кредо всіх авторів, яким Леся Україн-
ка присвячувала свою увагу в літературно-критичних виступах. 
Саме так вона аналізувала творчість польських письменників. Її 
підхід до польської літератури нейтральний і в сенсі специфіки 
сусідства, без будь-яких застережень щодо його наслідків. Леся 
Українка розглядала польську літературу на одному рівні із за-
хідноєвропейськими літературами і фактично вважала її належ-
ною до їхнього ареалу.

Леся Українка виразно побачила, як органічно функціонує 
польська література у європейських координатах. І це справді 
так – на всіх основних етапах свого розвитку польська літерату-
ра вміла прищеплювати собі європейські культурні цінності. За-
вдяки своїм зовнішнім комунікативним імпульсам вона вироби-
ла механізм самоідентифікації, що й забезпечило їй автономію 
серед провідних літератур. Ці тенденції формувалися в усі попе-
редні літературні періоди (бароко, ренесансу, романтизму, пози-
тивізму), їхня послідовність виявляється і в новітню добу – у син-
тезі європейських художніх взірців для власних досягнень. Ось 
як, наприклад, Леся Українка визначила зміст польської поезії 
кінця XIX ст.: «Все пессимистические течения мировой поззии 
находят в ней себе отголосок: демонизм Байрона, стремящийся 
к нирване, пантеизм Шелли, холодный космический пессимизм 
Леконт де Лиля и [Жозе]-Мария Эредиа, сатанизм Бодлера, 
сверхчеловеческая презрительность Ницше, тоска пресыщенья 
и набожность отчаянья Верлена, нравственный нигилизм Рембо, 
вечно страдающий эстетизм д’Аннунцио, безумный лунатизм 
Cap Пеладана, – все это отражается, как в зеркале, в созданиях 
краковской школы поэтов…» [6, c. 112–113].

Звісно, цю характеристику можна поширити загалом на ес-
тетичні течії у європейській поезії, не обмежуючи її лише поль-
ською. Однак такий розлогий ряд не випадково фокусується 
саме в літературі поляків. Освоєння художнього досвіду За-
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ходу, швидка реакція на нововведення, уміння витворити свій 
аналог були особливостями модерного польського письменства. 
Леся Українка поціновувала польську літературу власне за твор-
чу ініціативність. До речі, увага до неї похитнула домінантні 
співвідношення Лесиних поглядів на літературу та її явища – 
первинна- вторинна, провідна-провінційна, де перевага явно 
належить усьому первинному, оригінальному. Первинною для 
Лесі Українки є не лише давньогрецька культура – першооснова 
культурної цивілізації, а по-своєму первинні й західноєвропей-
ські письменства, звідки походить новаторство. Польська ж лі-
тература, через свої інспірації західними взірцями, могла б вида-
ватися вторинною, однак у спостереженнях Лесі Українки вона 
демонструє не ущербність із цього приводу, а свою активність і 
винахідливість, що так само породжує оригінальність.

Прикладом можуть слугувати роздуми Лесі Українки про те, 
що самобутність теоретизувань Ст. Пшибишевського, як ідео-
лога молодопольського руху, відносна. Поетеса бачить у його 
теорії «голої душі», як осягненні ірраціональної дійсності, над-
то багато подібного до західних попередників – «франзузской 
decadence и немецкой Moderne». Однак Леся Українка не робить 
із цього проблеми. «Если с успехом подражать можно толь-
ко родственным по духу образцам, – аргументує поетеса, – то 
тогда и подражание имеет независимое значение, так как оно 
определяет личность подражающего, а Пшибышевский подра-
жает с большим успехом, пожалуй, даже со слишком большим» 
[6, c. 117].

У своїх публікаціях Леся Українка і Василь Щурат засвідчу-
ють те, що сучасні їм польські митці створюють нове мистецтво 
на основі естетизму і символізму, утверджують самодостатність 
стилю, його еспериментальність і загалом прагнення до худож-
ньої новизни. Публікації цих авторів підготовлювали україн-
ського читача до сприйняття перших модерністських проявлень 
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як нового естетичного явища, а не як симптому виродження 
мистецтва, – а загроза саме такого сприйняття читачами існу-
вала. Модерна польська поезія як об’єкт дослідження критиків 
давала підстави для цього. Однак і в іронії І. Франка, його кри-
тицизмі, артикульованому здивуванні міститься найсуттєвіша в 
Україні популяризація раннього європейського модернізму та 
його проявлень у Польщі, і це не зважаючи на той факт, що від-
бувається вона в досить нетиповий, навіть парадоксальний спо-
сіб – через репрезентування негативного ставлення критика до 
об’єкта своєї уваги. Так чи інакше, але схоплені І. Франком го-
ловні прикмети ранніх модерністських виявів давали відповідне 
уявлення про масштабність, глибину та естетичну сутність но-
вого мистецтва. Утім, і початкової стадії молодопольського руху. 
Спільною рисою досліджень українських авторів є те, що вони 
розглядають творчість «молодополян» у контексті новочасної 
європейської культури і тим самим сприяють уходженню укра-
їнської літератури до європейського літературного простору на 
рівні з польським письменством.
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OD KRESÓW DO POGRANICZY. 
LITERATURA POLSKA XIX I XX WIEKU 
NA TROPACH WIELOKULTUROWOŚCI

У статті розрізнено терміни «креси» та «пограниччя» з огляду на їх 
походження, історію та науковий обіг. «Креси» означають поліцентрич-
не бачення земель сьогоднішньої Білорусі, Литви й України, «погранич-
чя» (пов’язане з методологічною свідомістю ХХ ст.) передбачає парт-
нерські й діалогові відносини на територіях, населених представниками 
різних культур і народів. Польська література XIX–XX ст. певною мірою 
зберігає ностальгію за «кресами», виявляється чутливою до наявності 
«інших» та їх культурної самобутності, відмінної від польської ідентич-
ності. У цьому дусі читаються вибрані твори Адама Міцкевича, Юзефа 
Ігнація Крашевського, Анджея Хчюка або Чеслава Мілоша.

Ключові слова: креси, пограниччя, польськість, візуалізація, куль-
турна ідентичність.

Artykuł różnicuje pojęcia kresy i pogranicze ze względu na ich prowe-
niencję, historię i naukową operacyjność. Kresowość oznacza polonocen-
tryczną wizję ziem dzisiejszej Białorusi, Litwy i Ukrainy, pograniczność 
(kojarzona z dwudziestowieczną świadomością metodologiczną) zakłada 
partnerskie i dialogowe relacje na terenach zamieszkanych przez przedsta-
wicieli różnych kultur i narodów. Literatura polska XIX i XX wieku, jak-
kolwiek pielęgnująca nostalgię za kresami, okazuje się wrażliwa na obec-
ność innych i na ich kulturową, odmienną od polskiej tożsamośći. W takim 
duchu odczytywane są wybrane utwory Adama Mickiewicza, Józefa Igna-
cego Kraszewskiego, Andrzeja Chciuka czy Czesława Miłosza. 

Słowa kluczowe: Kresy, pogranicze, polskość, obrazowanie, tożsamość 
kulturowa.
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The article is devoted to the distinction between the terms kresy and 
borderlands, because of their origin, history and scientific operation. Kresy 
means polonocentric vision of the lands of today’s Belarus, Lithuania and 
Ukraine, borderlands (associated with XX-century methodological con-
sciousness) presupposes partnership and dialogue relations on areas inhabi-
ted by the representatives of different cultures and nations. Polish literature 
of the XIX–XX century, however nourishing nostalgia for the kresy, turns 
out to be sensitive to the presence of other and for their cultural identity 
distinct from Polish. In this spirit some works of Adam Mickiewicz, Józef 
Ignacy Kraszewski, Andrew Chciuk or Czeslaw Milosz are read.

Keywords: kresy, borderland, Polishness, imaging, cultural identity.

Tytułowe pojęcia kresów i pograniczy, choć bliskoznaczne, w 
dyskursie literaturoznawczym nie mogą występować wymiennie. 
Oba określane przez dwudziestowieczne i współczesne badania jako 
fenomen kulturowy, różnią się przede wszystkim pod względem hi-
storycznym i aksjologicznym, odmienne są także, jeśli wziąć pod 
uwagę ich możliwości operacyjne. Kresy to mityczna kraina, sen-
tymentalny obrazek «kraju lat dziecinnych, w wytworzeniu które-
go bardzo wydatnie uczestniczyła literatura polska XIX, a później 
XX wieku. To także swoisty przemysł – od kuchni i przepisów na po-
trawy kresowe, poprzez usytuowane w centrum Polski kresowe kar-
czmy i zajazdy, aż po towarzystwa, organizacje, festiwale i wreszcie 
różnej rangi twórczość pisarską. Kresowość należy dziś rozumieć 
jako zjawisko po pierwsze historyczne, niewydolne w opisie litera-
tury, po drugie jako zbanalizowany chwyt reklamowy czy element 
pop-kultury, po trzecie wreszcie – jako narzędzie polityki, konstruu-
jącej na określony użytek pojęcie narodu i państwa. 

Pogranicze jest kategorią o proweniencji nieliterackiej, a raczej 
socjologicznej, etnograficznej czy politologicznej. Stosowane obec-
nie do badania zjawisk literackich, pozwala określać je jako fakty 
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kulturowe, praktyki znaczeniowe, wynikające z konkretnego geogra-
ficzno-społecznego usytuowania podmiotu wypowiedzi. Co więcej, 
pogranicze w refleksji nad twórczością pisarską pozwala mówić o 
szeroko rozumianych terytoriach progowych samej literatury, a więc 
miejscach, gdzie fikcja spotyka się z nauką, tekst z życiem, litera ze 
słowem, myśl z działaniem, mit z realnością. Ujmowana w takim 
kontekście wypowiedź traci znamiona tekstowego dystansu i chro-
ni jej autora przed tekstową śmiercią, przenosząc go w teraźniejszy 
czas praktyki czytania, interpretowania, odtwarzania, przeżywania. 

Zamiarem niniejszego szkicu jest wykazanie, że literaturę polską 
XIX i XX wieku, obok kreowania silnie polonocentrycznego wize-
runku kresów, cechowały również elementy myślenia w kategoriach 
pogranicznych, przypominających ich współczesne rozumienie. 
Składają się na to rozumienie zarówno wyniki badań socjologicz-
nych, politologicznych, psychologicznych i kulturowych, jak i zwy-
kła wrażliwość na obecność i przeżycia innych. 

Postkolonialna refleksja literaturoznawcza, która preferuje sto-
sowanie pojęcia pogranicza zamiast kresów i zawiera propozycje 
zmiany punktu widzenia terytoriów dzisiejszej Litwy, Białorusi czy 
Ukrainy, zwraca uwagę na polityczną i kulturalną – niekoniecz-
nie pożądaną – dominację historyczną Polaków na tych ziemiach. 
Wskazuje przy tym jednak, że nasza martyrologia, kultywowana 
przez literaturę, przesłania myślenie w kategoriach ofiary o innych 
narodach. Przecież z ich perspektywy to Polska jest zachodnim kre-
sem Ukrainy, Litwy czy Białorusi, a Polacy przedstawiają się jako 
ci narzucający innym swój sposób myślenia i kategorie opisowe. 
Nawet jeżeli formułowane przez nas sądy dowartościowują kul-
turotwórczą i patriotyczną siłę tzw. Kresów (choćby wypowiedzi 
marszałka Piłsudskiego), to przecież mają one charakter paterna-
listyczny i niekoniecznie oczywisty dla mieszkańców pograniczy.

Przy całej aprobacie dla prezentowanego odwrócenia perspekty-
wy z kolonialnej (polonocentrycznej) na postkolonialną (pogranicz-
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ną), wydaje się jednak, że nasza literatura posiada również, poświad-
czoną przez dzieje państwa i niejako wpisaną w kod genetyczny, 
zdolność prezentowania innych, niż tylko rdzennie polska, kultur. 
I nie tylko z pozycji «centralnej», starszej cywilizacyjnie i dojrzal-
szej. Piśmiennictwo XIX-to i XX-wieczne może stanowić swoisty 
dokument wielokulturowości ziem dawnej Rzeczpospolitej oraz pre-
zentować cywilizacyjną i kulturową inność bez pomocy przeważa-
jącego, jak się zdaje, dyskursu kolonialnego. Zwłaszcza, że Polska 
sama bywała w historii przedmiotem imperialnej ekspansji i jako 
taka, posiada referencje postkolonialne [cyt. za: 2, s. 63].

Kresowość jest pojęciem znanym od XVI wieku, jednak jego dzi-
siejsze, kulturowe znaczenie zostało stworzone w XIX wieku. Pisze 
o micie kresów Bogusław Bakuła: «Od co najmniej stu lat słowo 
kresy <…> zajmuje jedno z centralnych miejsc w narodowym i pań-
stwowym dyskursie mitotwórczym. “Kresy” były miejscem szcze-
gólnej konfrontacji politycznej i walki o polskość, to znaczy de facto 
o utrzymanie polskiego stanu posiadania. Kryje się w tym słowie 
nietajona wielka siła lokalnego patriotyzmu <…>, egzotyzmu, in-
ności, barwności, niezwykłości, która przyciąga nie tylko Polaków. 
Z drugiej strony jest w tym słowie ukryta pewna tonacja obniżenia 
rangi, swoisty przekaz wskazujący na peryferyjność kresów jako 
świata z dala od polskich centrów…» [1, s. 14].

Na kresach kiedyś dochodziło do konfrontacji tego, co swojskie, 
z tym, co obce, związane z cywilizacją najeźdźców. Kształtowany w 
pamięci o tych warunkach dyskurs kresowy nie jest oczywiście za-
interesowany spotkaniem i zrozumieniem inności, prezentuje raczej 
typ monologu, pragnącego zdominować, sprowadzić do roli tła czy 
kontekstu obce głosy. Dziś wiemy, że «inny» na kresach, prócz na-
jeźdźcy, oznaczać także może – na co zwraca uwagę dyskurs postko-
lonialny – autochtonicznego mieszkańca tych ziem, mówiącego ję-
zykiem różnym od polskiego. Prezentuje on odmienną i samodzielną 
(na co nie chce zwracać uwagi polska nostalgia za kresami) przyna-
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leżność kulturową i cywilizacyjną. Dawniej kierunek oddziaływania 
w tej wielonarodowej przestrzeni byłej Rzeczpospolitej nie był wza-
jemny, to raczej wsparta mieczem albo stanem posiadania polskość 
promieniowała na otoczenie. W efekcie wywoływała krwawe reakcje 
ze strony rodzących się zwłaszcza na Ukrainie nacjonalizmów. Re-
prezentowana przez chłopów kultura ukraińska, białoruska, wreszcie 
zasiedlający historyczne kresowe terytoria Żydzi, jeżeli już portreto-
wani byli w dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej literaturze 
polskiej, to z punktu widzenia polskiego, właściwego mieszkańca 
kresów i w imię podkreślania cywilizacyjnej odmienności.

Kategoria pogranicza, mimo iż odnosząca się do tych samych, co 
kresy, przestrzeni, jest ogólniejsza. Oznaczać może każde geogra-
ficzne miejsce spotkania odmiennych narodowości i kultur, nie tyl-
ko nacechowaną historycznie, niosącą ze sobą pamięć o heroicznych 
przodkach i wartościach, wschodnią granicę Polski. Będące np. pogra-
niczem Zaolzie trudno określać w kategoriach rycerskiej przeszłości, 
zwłaszcza, że jest ono – jako zamieszkane przez polsko-czeską spo-
łeczność – terenem wpływów i realizacji interesów niemieckich.

Pograniczność zakłada wzajemne oddziaływanie kultur – przeni-
kanie się wartości i wzorów, które w dialogu okazują się równorzęd-
ne. W tej przestrzeni trudno wyznaczyć jakieś centrum, relacje przy-
pominają sieć. Dyskurs pograniczny jest wielojęzyczny, co oznacza 
nie tylko różnorodność etniczną i językową, ale także mieszaninę w 
zakresie aksjologii, obyczajowości, poczucia tożsamości i przyna-
leżności do zbiorowości. Odrzuca ponadto zakorzenienie w swojsko-
ści, własnej historii, na rzecz dominującego oswojenia, uprywatnie-
nia przestrzeni. Upływ czasu bywa więc marginalizowany na rzecz 
identyfikacji z miejscem, jego nazwą własną, często noszącą ślady 
historycznej, niepolskiej przynależności. Pograniczność odsłania też 
naiwność myślenia o bezkonfliktowym sąsiedztwie, ukazując cha-
rakter egzystencji, który zmusza do przekraczania bądź nie rozmai-
tych barier, a także narzuca doświadczenia spotkania i alienacji.
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Agnieszka CZAJKOWSKA

Literatura polska XIX wieku, ustanawiająca na kresach indywidu-
alny «kraj lat dziecinnych», jak to już zostało powiedziane, przyczyni-
ła się do zawłaszczającego sposobu myślenia o wschodnich rubieżach. 
Ideał kraju «świętego i czystego jak pierwsze kochanie», wzięty z 
Pana Tadeusza, stał się dominującym wzorem prezentacji dzisiejszych 
ziem białoruskich czy ukraińskich. Warto jednak zauważyć te cechy 
poezji romantycznej, które niekoniecznie sprzyjają uznaniu kresów 
za polskie narodowe dobro wspólne. W pisanym w 1822 roku przez 
Mickiewicza sonecie Do Niemna mamy do czynienia, w odniesieniu 
do tytułowej rzeki, z zaimkiem dzierżawczym, ale w liczbie pojedyn-
czej. Pisze poeta w pierwszym, otwierającym część opisową sonetu 
wersie: «Niemnie, domowa rzeko moja!» [8, s. 149], akcentując swoją 
przynależność do krajobrazu, z którym obcował w młodości. Powta-
rzając w części refleksyjnej tego samego utworu nazwę rzeki, czyni to 
już bez zaimka dzierżawczego. Niemen, będąc częścią doświadczeń 
młodości, był dla Mickiewicza mój, stając się własnością myśli – po-
zbawiony zostaje statusu osobistej własności. Przejście od krajobrazu 
do refleksji obrazuje w sposób symboliczny mechanizm społecznego 
przywłaszczania przekazów poetyckich, które tracąc podstawowy dla 
liryki wymiar indywidualizmu, stają się wartością publiczną i zaczyna-
ją pseudonimować wspomnienia nie tylko mieszkańców nadniemeń-
skich miast i wsi, ale wszystkich wygnańców z ziemi rodzinnej. Stają 
się także wzorem powielanym przez literaturę w kraju 1. Podobnie 
wygląda sprawa zakorzenienia na Wołyniu w wierszu Juliusza Słowa-
ckiego Jeżeli kiedy w tej mojej krainie… Wyraźne podporządkowanie 
Krzemieńca w tym utworze dotyczy przede wszystkim geografii (krai-
na, Ikwa, góry, miasto, potok, skały, chaty, sady) i nosi piętno osobistej 
relacji: «Jeśli tam będziesz, duszo mego łona…» [10, s. 69], której 
intymność jest aż nazbyt udokumentowana. Może właśnie z tego po-
wodu – wyrazistej intymności – zakodowane w świadomości społecz-
nej kresy częściej przybierają kształt litewskiego zaścianka, niż Góry 
Bony i krzemienieckiego dworku.
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Poczucie osobistej więzi z krajobrazem, tak wyraźnie deklarowa-
ne przez romantyków, wspomagane było przez zrodzone z inspiracji 
Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk badania nad odrębnoś-
cią nie tylko geograficzną, ale i etnograficzną ziem dzisiejszej Litwy 
czy Ukrainy. Poszukiwania prowadzone przez Tadeusza Czackiego, 
Juliana Ursyna Niemcewicza, Zoriana Dołęgę Chodakowskiego, 
Wacława z Oleska, później przez Oskara Kolberga, Kazimierza Wła-
dysława Wójcickiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, czy też ma-
jące charakter samokształceniowy zbieractwo filomatów, pozwoliły 
w dużym stopniu na zachowanie w oryginalnej postaci kulturowej 
indywidualności tamtych ziem do czasów dzisiejszych. Znacząca w 
tym kontekście wydaje się dedykacja, napisana przez Jana Czeczota 
w Piosenkach wieśniaczych znad Dźwiny…: «Kiedyż wy bracia czy-
tać będziecie, / Kiedy będziecie wiedzieli, / Żeśmy wam nieśli kłosy 
i kwiecie, / Cośmy z waszej niwy wzięli? 2 Nawet jeśli nie prezentuje 
ona wzajemności oddziaływania kultury polskich elit i środowiska 
wieśniaczego, to choć poczucie wyższości cywilizacyjnej filomaty 
funduje jedynie na piśmienności uniwersyteckich zbieraczy – od-
biorców. Wydaje się, że taki sposób widzenia kresowej kultury – z 
wrażliwością na jej wewnętrzną różnorodność – charakteryzował w 
ogóle filomatów. Przygotowywał ich do zmierzenia się z obcością na 
emigracji lub też podczas podejmowanych z konieczności wypraw 
syberyjskich, mongolskich czy innych. 

Podróżując po Wołyniu, Polesiu i Litwie, Józef Ignacy Kraszew-
ski z dużą pieczołowitością dokumentował nie tylko krajobrazy i śla-
dy cywilizacyjnej wyższości Polaków (np. Osowa Alojzego Feliń-
skiego), ale także brzmienie języka w piosenkach czy przysłowiach 
(również bohater Ulany mówi w języku miejscowych chłopów), 
właściwości lokalnego budownictwa, strojów i zwyczajów miesz-
kańców wsi. Dzięki temu świadectwa podróży, które podejmował 
mieszkaniec dworu, przechowują ślady heterogeniczności kresów i 
stanowią o nie tylko polskich i nie tylko szlacheckich prawach do ich 
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własności. Miejsca zawłaszczane przez narodową mitologię okazują 
się w relacjach Kraszewskiego rzeczywistym pograniczem różnych 
środowisk przyrodniczych, języków і – zwłaszcza – warstw społecz-
nych. Są wielonarodowe, ale z pewnością jeszcze nie wielokulturo-
we. Noszą ślady wysiłku oswajania inności Poleszuków czy Żydów, 
szukania dla nich miejsca w uporządkowanym świecie szlacheckie-
go, polskiego narratora. Elementy ich obecności jako znaki obcej 
kultury podlegają «tłumaczeniu» na kategorie wobec nich zewnętrz-
ne, a właściwe podróżującemu:

«Wieluż to rzeczy znaczenia, równie jak tych krzyżów, nie wie-
my? Co znaczą na przykład koła na tyczkach przed chatą? – Pannę 
na wydaniu. A kupy chrustu na rozstajach? – Mogiły nagle zmarłych. 
A czaszki końskie zawieszone często na płotach przed chałupami lub 
rzucane od niechcenia niby na drogach? – Te wskazują trakt i gospo-
dę złodziejom na konie, Cyganom, Żydom…» [6, s. 124].

Niewątpliwie znaczące wydaje się przyporządkowanie właściwo-
ści i odrębności kulturowej i językowej mieszkańców Polesia zalud-
nionej przez nich przestrzeni. W swoich Wspomnieniach Wołynia, 
Polesia i Litwy Kraszewski przytacza autocharakterystykę Poleszu-
ka: «Chłopi tutejsi, szczerze mówiąc, nie mają wysokiej reputacji 
rozumu, oni swój Pińsk, jak Chińczycy Pekin, za środek świata przy-
wykli uważać, przez pół roku utrudnione mając zalewem związki z 
resztą świata, w pół dziko żyją. Sławna jest anegdota: – A s kul cze 
łowik? – Ja ne czełowik, ja Pyńczuk. I stąd zwykle zowią ich nie 
ludźmi, tylko Pińczukami» [6, s. 115].

Zasługi Kraszewskiego w badaniu i dokumentowaniu swoistości 
geograficznych i kulturowych «kresów», choć obarczone przekona-
niem o potrzebie cywilizacyjnej misji, są oczywiste. Zwłaszcza, że 
świat Polesia i Litwy przeniknął także do jego powieści (np. Ulana, 
Chata za wsią). We Wspomnieniach… widać wyraźnie, że na portre-
towane obrazy nakłada się znajomość historii odwiedzanych ziem, a 
obserwowana inność chłopów jest w dużym stopniu pochodną sta-
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tusu politycznego i majątkowego. Pisze Kraszewski: «Niesłychany 
był bowiem ucisk na Rusi od panów, który po części sprowadził, a 
przynajmniej wiele dopomógł Chmielnickiemu do tego strasznego 
buntu, który tyle krwi kosztował. <…> jestże podobna, aby na ma-
łym kawałku pola siedząc, wydołał temu wszystkiemu wieśniak i po-
bogaciał? A dodajmy uwagę, że dziedzice, sami rządzący dobrami, 
wcale się jeszcze nie ograniczają starym zwyczajem, lecz bezkarnie 
nadużywają, wymagając darmo transportów i różnych usług. Zai-
ste sprawiedliwość być powinna wszędzie i nie wiem, jak pogodzić 
oświatę, o którą się staramy, ze zdzierstwem nieludzkim, widnym 
prawie wszędzie» [6, s. 141–142].

Biorąc pod uwagę widoczną w cytowanym fragmencie troskę 
o warunki życia chłopów, a także przypomnienie przyczyn buntu 
Chmielnickiego, warto pamiętać, że autor Wspomnień podróży… był 
przybyszem spoza portretowanego przez siebie świata, także w sen-
sie geograficznym. Urodzony w Warszawie, jedynie wychowywał i 
kształcił się na Polesiu, studiował i pracował w archiwach wileń-
skich, gospodarował na Wołyniu, uciekał do Warszawy, a stamtąd do 
Drezna. Swoją obecność na ziemiach kresowych traktował w dużym 
stopniu jako uciążliwe przywiązanie do miejsca, odległego od miejsc 
kreowanych przez wyobraźnię – właściwych dla pisarza. Mimo to 
podejmował trud opisania «swojszczyzny» w imię przekonania o ko-
nieczności zaznajomienia nawykłych do podziwiania obcych stron 
«swojaków» z historią i urokami kraju rodzinnego.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, przy znacz-
nych zamianach terytorialnych wobec powierzchni z czasów najwięk-
szej potęgi, przyczyniło się do znacznego rozwoju literatury kresowej. 
Wraz ze skurczeniem się obszarów przynależnych do państwa pol-
skiego po II wojnie światowej, pamięć i tęsknota za byłymi obsza-
rami zyskiwała na intensywności, swoje apogeum osiągając w latach 
90-tych XX wieku. W wyniku powszechnie wyrażanej przez literatów 
nostalgii, dzisiaj – pisze Bogusław Bakuła – kresy oznaczają przeanie-
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lony obraz dobra, raju, utraconej wspólnoty, harmonii. A równocześ-
nie stanowią symbol cierpienia i ofiary. Kresy to klucz do narodowej 
martyrologii i świętych, niekwestionowanych prawd. Każdy, kto wy-
daje tęskny głos w sprawie kresów, jest prawdziwym Polakiem. Inni 
to właśnie wyłącznie Inni. Zabieranie głosu w sprawie kresów sytuuje 
mówiącego w centrum narodowego dyskursu polskiego, potwierdza-
jąc narodową tożsamość niemal na zasadzie magicznego zaklęcia. Jest 
to jednak taka definicja tożsamości, która wyklucza Innych» [1, s. 15].

Interesujące w tym kontekście wydają się utwory Andrzeja 
Chciuka, przedwojennego mieszkańca Drohobycza, a zatem minio-
nego świata, nazywanego przez narratora Wielkim Księstwem Bałaku 
(w innym utworze świat ten nosi miano Atlantydy). Uderzające w 
książkach pisanych przecież na wygnaniu wydaje się ustanowienie 
kresowego «kraju lat dziecinnych» nie na fundamencie geografii czy 
historii, ale zbudowanie go z tradycji platońskiej legendy, odległego 
kosmosu 3, a nade wszystko z języka, ściślej – z charakterystycznej 
mieszaniny wielu języków, właśnie bałaku, właściwego dla przed-
wojennego Lwowa. Usytuowanie wspomnień w kreowanym na ich 
użytek nierzeczywistym miejscu pozbawia narrację Chciuka polo-
nocentryzmu, środek świata utożsamiając z mową, porozumieniem 
międzyludzkim. Ta prawdziwa wspólnota, budowana wyłącznie w 
oparciu o językową przynależność, posiadała wewnętrzne rozróż-
nienia: etniczne, kulturowe, społeczne itd. Jednak, będąc prawdzi-
wym miejscem zamieszkania użytkowników, pozwalała się przyglą-
dać tzw. centralnej Polsce z innej nieco perspektywy. Pisze Andrzej 
Chciuk, rekonstruując swoją dziecinną świadomość:

«– A czy wszyscy ludzie są jednakowi? <…> – To czemu nasi 
kuzyni z Katowic tak się dziwili, gdy pierwszy raz zobaczyli przez 
okno Ukraińców <…>. Kuzyni byli najwyraźniej rozczarowani. 
Przecież to są zwykli ludzie, tacy sami jak my i wy – wołali zawie-
dzeni. <…> “Oni tak samo wyglądają jak nasi Niemcy na Śląsku, 
tylko może Niemcy są ubrani staranniej”.
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– To prawdziwi Niemcy w niczym nie różnią się od Polaków? – z 
kolei ja byłem zdziwiony, bo “nasi” Niemcy, jak mówiono, byli nie 
bardzo niemieccy.

– Mówią tylko pomiędzy sobą po niemiecku, ale z nami po pol-
sku. A u was są Żydzi?

– Są, ten Chaimek z wózkiem to Żyd. <…> Wszyscy w jakimś 
stopniu byliśmy rozczarowani i każdy z nas śmiał się z ignorancji 
drugiego <…>]» [4, s. 87].

W cytowanym fragmencie przywołanie dziecięcej mentalności słu-
ży dekonstrukcji inności etnicznej. Coś, co niezwykłe wydaje się w 
opowieści czy po prostu w stereotypie, w rzeczywistości okazuje się 
całkiem swojskie. Kwestia narodowości zostaje przez naiwne spojrze-
nie dzieci zakwestionowana – prawdziwi Niemcy okazują się podobni 
do Polaków, mają też swoją wersję lwowską. Zaś same kresy, ze swoją 
współobecnością różnych narodowości i kultur, doznają translokacji – 
zostają w świadomości rozmawiających chłopców, na zasadzie analo-
gii, przeniesione do Katowic. Tam też wszak żyją inni – Niemcy. 

Rezygnacja z polonocentryzmu pozwala również na umieszcze-
nie w książce Chciuka odmiennych, alternatywnych wizji historii, 
które wiktorię wiedeńską pozwalają widzieć jako np. zwycięstwo 
oręża rumuńskiego [5, s. 186], a także na tworzenie panteonu wybit-
nych osobistości drohobyckich z przedstawicieli różnych narodowo-
ści i kultur. Zaniechanie tradycyjnej poetyki opisu polskich kresów 
przez autora Ziemi księżycowej jest rekompensowane specyficznym 
sentymentalizmem oraz humorem, który pozwala widzieć tamte 
przestrzenie poprzez pryzmat osobistej, serdecznej relacji z miej-
scem i ludźmi. Konwencja powrotu do kraju lat dziecinnych pozwala 
na postawę akceptacji zamiast rozrachunku oraz na upamiętnianie 
różnorodności zamiast ideologicznie nacechowanej jedności. Poema 
naiwne Andrzeja Chciuka prezentują mit pogranicznej wspólnoty, 
kwestionują polskość kresów, sytuując je, obok reprodukcji świata 
dziecięcych wyobrażeń, w alternatywnym, innym niż kolonizacyjny, 
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dyskursie. Nie język rycerskiego mitu ani szlacheckiego zasiedzenia, 
a jedynie bałakanie staje się przepustką do minionego świata i do-
wodem na prawo własności kresów. «Gdzie ono leżało, spytacie? – 
pisze Chciuk – W sercu każdego mieszkańca kraju rozciągającego 
się na zachód daleko poza Przemyśl, aż po ostatnie pod Łańcut ode-
zwanie się w rodzaju: ta chiba, wewogóle i ta co mi pan szkli? <…> 
jak Atlantyda zatonęły wszystkie dzienne i nocne sprawy tego ludu 
wielu ludów, połączonych lwowskim zaciąganiem w kilku językach; 
zaginęli nie tylko ludzie i ich naturalne, przypisane im miejsca, ale 
również zapadł się w burzliwe morze ów niepowtarzalny styl życia 
miasteczek na wschodzie Polski, owej inteligencji wielu narodów, 
celebrującej jakieś niegdysiejsze formy i kryteria jeszcze monarchii 
austriackiej oraz własne, miejscowe i indywidualne, osobiste każde-
go dziwaka» [4, s. 13–14].

Innym przykładem dekonstrukcji dyskursu kresowego jest pro-
za Józefa Mackiewicza, zwłaszcza zaś reportażowa książka zatytu-
łowana Bunt rojstów. Wydana w 1938 roku ukazuje kresy, przede 
wszystkim Polesie, jako obszar gospodarczo i cywilizacyjnie zaco-
fany. Oglądane przez Mackiewicza krajobrazy nie są swojskie, nie 
budzą też poczucia przyjaznej wyższości. Są one naturalną własnoś-
cią zamieszkujących je ludzi. Lasy, bagna i rzeki prezentują tyleż 
malowniczość i niezwykłość, co przydatność jako źródło utrzymania 
miejscowej ludności. Kultura centralnej Polski, związana z trady-
cją narodowej literatury okazuje się tutaj dysonansem: «Wracam na 
Norwidzie. Nieznany ani chłopom, ani żydowskim jego właścicie-
lom, poeta ten pruje Horyń, Prypeć, Pinę i płynie na zachód. <…> 
Z Dawidgródka do Pińska płynie 18 godzin. Płynie i sapie. Poeta i 
błota. A błota są bez miary» [7, s. 131].

Obrazy Litwy czy Polesia, widzianych przez Mackiewicza, ude-
rzają w mit narodowej wspólnoty, prezentują rodowitych jego miesz-
kańców jako całkowicie obcych pod względem mentalnym i języko-
wym, a także zupełnie pozbawionych pomocy ze strony polskiego 
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państwa. Geograficzny potencjał tych ziem pisarz prezentuje jako 
wartość bezmyślnie marnotrawioną przez nieodpowiedzialną dzia-
łalność gospodarczą, sterowaną z centralnych urzędów.

Wrażliwość wobec dawnych kresów jako miejsca mieszania się 
narodów i kultur prezentuje poezja i eseistyka Czesława Miłosza ze 
względu na swój «litewski» charakter, a także na akcentowane przez 
pisarza zakorzenienie w przestrzeni. Równolegle wobec Miłosza 
o krajobrazach miejsc młodości pisał Chciuk: «Jesteśmy w takich 
krajobrazach z młodych naszych lat najzwyczajniej uwięzieni!» [4, 
s. 66]. Miłosz, jako dziewięćdziesięcioletni poeta, rekonstruuje swo-
ją tożsamość poprzez przywołanie nazwisk kalwińskich przodków, 
ale także miejsc, «…nauczony, jaką wartość mają nazwy miejsco-
wości, zakręty drogi, pagórki i promy na rzece» [9, s. 15]. Konfron-
tuje je z wielokrotnie deklarowanym statusem emigranta, który był 
tyleż ugruntowany w biografii poety, co stanowił gotowy kulturowy 
wzór. Przecież dla Polaka, czytelnika literatury romantycznej, dwu-
dziestowiecznego wygnańca z «kraju lat dziecinnych», stanowił pa-
radygmat egzystencji. W twórczości Czesława Miłosza – romantyka, 
emigranta, ale i zdyscyplinowanego klasyka, powstaje mieszanina 
poczucia osobistego zakorzenienia i jednoczesnego dystansu do bio-
grafii, gwarantowanego przez wykorzystanie narzędzi poetyckiego 
obrazowania. Oferowane są one przez tradycje kultury, nie tylko 
zresztą polskiej. Poeta jest przecież uważnym czytelnikiem, komen-
tatorem i tłumaczem literatury europejskiej i amerykańskiej. 

Postawa prezentowana przez Miłosza, obok dzieł wymienianych 
wcześniej Chciuka czy Mackiewicza, daje szansę na zobaczenie 
siebie-Polaka oczami innych, mieszkańców pogranicza czy też cał-
kowicie oddalonych od cywilizacji europejskiej. Jest także szansą na 
czynność odwrotną – zmierzenie innych własnymi, przywiezionymi 
w krajowym bagażu, proporcjami. Dzięki temu staje się wyzwaniem 
dla historycznego pojęcia kresów minionej Rzeczpospolitej i szansą 
dla literackich obrazów wielokulturowości tamtych miejsc.
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УКРАЇНСЬКА ШКОЛА  
В ПОЛЬСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
ХІХ СТОЛІТТЯ ЯК ФЕНОМЕН 
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО 
КУЛЬТУРНОГО ПОГРАНИЧЧЯ

У статті розкриваються теоретичні засади феномену української 
школи польських романтиків у контексті українсько-польського куль-
турного пограниччя. Особливу увагу приділено аналізу питань рецеп-
ції України та українського фольклору, баченню пограниччя як малої 
батьківщини. Важлива роль надається питанням відображення істо-
ризму та його актуальному висвітленню.

Важливими є також причини зацікавлення Україною, її історією та 
культурою представниками української школи в польській літературі, 
дослідження яких залишається в українській полоністиці актуальним 
до сьогодні. 

Ключові слова: українська школа, романтизм, український фольк-
лор, культурне пограниччя, історизм. 

W artykule przedstawiono teoretyczne zasady fenomenu ukraińskiej 
szkoły polskich romantyków w kontekście ukraińsko-polskiego pogranicza 
kulturalnego. Szczególną uwagę przydzielono analizie kwestii postrzega-
nia Ukrainy i folkloru ukraińskiego, wizji pogranicza jako małej ojczyzny. 
Ważną rolę odgrywają kwestie dotyczące odzwierciedlenia historyzmu i 
jego aktualnemu wyświetlaniu.

Ważne są również przyczyny zainteresowania Ukrainą, jej historią i kul-
turą przez przedstawicieli ukraińskiej szkoły w polskiej literaturze, badanie 
których pozostaje aktualnym po dziś w polonistyce ukraińskiej. 
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Słowa kluczowe: ukraińska szkoła, romantyzm, ukraiński folklor, po-
granicze kulturowe, historyzm.

The article deals with theoretical foundations of the phenomenon of 
Ukrainian school in Polish Romanticism in the context of Polish-Ukrainian 
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Українсько-польські історичні та культурні взаємини 
пов’язані зі спільними культурними традиціями, які завжди 
поєднували наші народи. Пограниччя культур, про яке ми го-
воримо сьогодні, сягає своїми джерелами в минуле, знайшовши 
своє відображення в різні історичні періоди. Та найпоказовішим 
стало ХІХ ст., коли історія України та її культура починають до-
мінувати в центрі мистецьких, літературних  дослідницьких за-
цікавлень польського культурного середовища. 

Дослідження української школи в польській літературі за-
звичай обмежувалося лише періодом романтизму, тому важли-
во, що останнім часом учені звертаються до широкого спектру 
проб лем (котрі вимагають нових оцінок і підходів), вирішення 
яких дасть можливість виявити також особливості підвалин фе-
номену використання та засвоєння історії України в Польщі. 

Краще зрозуміти цю проблему дозволяє творчість Б. За-
леського, А. Мальчевського та С. Гощинського, де українські 
народнопісенні образи знайшли нове вираження, продовжую-
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чи до сьогодні дивувати читачів своєю автентичністю, незва-
жаючи на певне авторське переосмислення. Серед проблем, 
які займають вагоме місце в українсько-польських як історич-
них, так і фольклорних та літературних зв’язках, слід віднести 
саме специфіку інспірації місця України в художній творчості. 
Це стосується передусім творчості представників української 
школи в польській літературі, яка, безперечно, вимагає нині 
нової оцінки не тільки літературознавців, фольклористів, але, 
що особливо важливо, і краєзнавців та істориків. Адже дони-
ні переважну більшість наукових досліджень із цієї проблема-
тики здійснено в Україні та в Польщі в основному літерату-
рознавцями та фольклористами (Г. Вервес, Р. Радишевський, 
С. Козак, Р. Кирчів, Є. Нахлік та ін.), які не могли оминути 
історичні та краєзнавчі реалії у творах представників україн-
ської школи, але вже давно бракувало кваліфікованої роботи 
саме спеціаліста-історика, який зумів би дати глибокий аналіз 
цьому  феномену. 

Україна, яка для більшості представників української школи 
була малою батьківщиною, стала із цього погляду своєрідною 
оазою для плеяди польських митців та поетів ХІХ ст. Звернення 
до минулого України було для них органічним. Історичні обра-
зи починають фольклоризуватися, осяяні міфологічним підтек-
стом, наприклад реальні постаті гетьманів Івана Мазепи та Бог-
дана Хмельницького, чи образи українських козаків, які стали 
національними героями. Для поляків, котрі на той час втрати-
ли свою державність, образи українських гетьманів слугували 
позитивним прикладом, як виборювати свою свободу та неза-
лежність. Можна сказати, що в нових літературних творах поль-
ських письменників образ України набув нового позитивного 
іміджу; польський народ, який пережив в ХІХ ст. Лютневе та 
Січневе повстання, що скінчилися поразкою, продовжував ви-
борювати свою державність.
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Окремої уваги дослідників потребує саме феномен укра-
їнсько-польського культурного пограниччя, його наукове об-
ґрунтування та втілення в польській літературній традиції, 
де центральною, власне, і залишається тема, що стосується 
«дискурсу історії». Адже розв’язати порушену проблему мож-
на, використавши творчість представників української школи, 
серед яких особливе місце належить Юліушу Словацькому. 
Він вписав топос козака та історії України, яка була для нього 
справжньою вітчизною, у свої драматичні твори та поеми.

Слід відзначити, що історизм та фольклоризм завжди були 
основними чинниками польської романтичної літератури, тому 
важливо подати ґрунтовний аналіз цього співвідношення, ура-
ховуючи різні наукові підходи, з відображенням впливу дійсної 
атрибутики фактів та постатей на творчу лабораторію поль-
ських письменників. Інтерес до фольклору став традиційним 
для слов’янських літератур в період романтизму. Українська 
народна творчість була джерелом натхнення як для польських 
романтиків, так і для романтиків усього світу. Не випадково 
для багатьох творів польських поетів традиційними стали об-
рази народних співців – кобзарів, без яких неможливо уявити 
їхню художню своєрідність. Це стосується і рівня автентичнос-
ті фольклорних традицій, і проявів етнічної свідомості, котра 
іноді не залежить від українського чи польського фактора і ви-
являється передусім як «місцевий» менталітет, прив’язаний 
до певної території, що сприймається місцевими жителями як 
їхня мала батьківщина.

Вагому роль у зацікавленні польських поетів українським 
фольклором відіграли також тогочасні літературні часописи, 
на сторінках яких постійно публікувалися розвідки історично- 
краєзнавчого характеру. Адже інтерес до історії є характерним 
для багатьох фольклористичних, етнографічних та археологіч-
них студій на українську тематику таких дослідників, як Крис-
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ті фольклорних традицій, і проявів етнічної свідомості, котра Іті фольклорних традицій, і проявів етнічної свідомості, котра 
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важливо подати ґрунтовний аналіз цього співвідношення, ура

Ф
важливо подати ґрунтовний аналіз цього співвідношення, ура
ховуючи різні наукові підходи, з відображенням впливу дійсної Фховуючи різні наукові підходи, з відображенням впливу дійсної 
атрибутики фактів та постатей на творчу лабораторію польФатрибутики фактів та постатей на творчу лабораторію поль
ських письменників. Інтерес до фольклору став традиційним Фських письменників. Інтерес до фольклору став традиційним 
для слов’янських літератур в період романтизму. Українська Фдля слов’янських літератур в період романтизму. Українська 
народна творчість була джерелом натхнення як для польських Фнародна творчість була джерелом натхнення як для польських 
романтиків, так і для романтиків усього світу. Не випадково Фромантиків, так і для романтиків усього світу. Не випадково 
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«дискурсу історії». Адже розв’язати порушену проблему мож
на, використавши творчість представників української школи, 
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на, використавши творчість представників української школи, 
серед яких особливе місце належить Юліушу Словацькому. Есеред яких особливе місце належить Юліушу Словацькому. 
Він вписав топос козака та історії України, яка була для нього ЕВін вписав топос козака та історії України, яка була для нього 
справжньою вітчизною, у свої драматичні твори таЕсправжньою вітчизною, у свої драматичні твори та поеми.Епоеми.

Слід відзначити, що історизм та фольклоризм завжди були ЕСлід відзначити, що історизм та фольклоризм завжди були 
основними чинниками польської романтичної літератури, тому Еосновними чинниками польської романтичної літератури, тому 
важливо подати ґрунтовний аналіз цього співвідношення, ураЕважливо подати ґрунтовний аналіз цього співвідношення, ура
ховуючи різні наукові підходи, з відображенням впливу дійсної Еховуючи різні наукові підходи, з відображенням впливу дійсної 
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тин Лях Ширма, Стефан Вітвіцький, Вацлав Залеський, Жегота 
Паулі, Зоріан Доленга-Ходаковський. Обізнаність з минулим 
України засвідчує весь доробок української школи в польській 
літературі ХІХ ст. Цікавими, з нашої точки зору, залишається 
намагання різних дослідників проаналізувати трактування то-
посу історичних образів українських гетьманів, які не завжди 
викликають однозначне сприйняття в сучасній польській істо-
ріографії. Образи козаків також здійснили певну еволюцію в 
польській літературі у взаємовідношенні категорій «козацтва» 
та «лицарства», ставши певним естетично-філософським 
критерієм. 

Проблема фольклоризму завжди певною мірою мала дис-
кусійний характер. Як правило, досі вона вирішувалася пере-
важно на матеріалах творчості одного чи кількох письменни-
ків, діячів певної літературної школи, а якщо ж говорити про 
аналогічні роботи, які торкалися цієї проблеми, то найвагомі-
шими щодо польської літератури залишаються дослідження 
Р. Кирчіва. У цьому контексті варто згадати праці Є. Пащен-
ка, М. Карацуби, які ґрунтуються на південнослов’янських 
джерелах.

У зв’язку із цим слід розрізнити кілька історико-часових про-
сторових уявлень про Україну як малу батьківщину. Характер-
ним було традиційне поєднання живописного та музичного при 
змалюванні картин мальовничої української природи, зокрема 
степу, та вроди українських дівчат, що часто вважають дани-
ною моди на етнографізм. Водночас поряд із традиційними пей-
зажними мотивами й картинками із сільського побуту та життя 
постійними героями творів польських поетів стали українські 
козаки як лицарі волі та правди, Запорізька Січ як утілення най-
кращих демократичних ідеалів.

Більшість представників української школи народилися, ви-
росли та сформувалися як митці на стику культурних традицій, 
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Історових уявлень про Україну як малу батьківщину. ХарактерІсторових уявлень про Україну як малу батьківщину. Характер
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аналогічні роботи, які торкалися цієї проблеми, то найвагомі
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Мка, М. Мка, М. МКарацуби, які ґрунтуються на південнослов’янських МКарацуби, які ґрунтуються на південнослов’янських 
джерелах. Мджерелах.
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ним було традиційне поєднання живописного та музичного при Мним було традиційне поєднання живописного та музичного при 
змалюванні картин мальовничої української природи, зокрема Мзмалюванні картин мальовничої української природи, зокрема 
степу, та вроди українських дівчат, що часто вважають даниМстепу, та вроди українських дівчат, що часто вважають дани
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тому через усе своє життя і творчість вони пронесли свій «по-
граничний» менталітет, підґрунтям якого є толерантність до 
інших культур та народів. Саме український фольклор завжди 
уособлював в собі ці якості та характеристики, тому не випадко-
во став одним із джерел творчості польських романтиків і чин-
ником творення власної концептуальної думки.

Досить ґрунтовно архівні джерела в Україні та Польщі були 
проаналізовані Р. Кирчевим у його роботах із цієї проблематики, 
що стали класичними. Особливо важливими є архівні джерела 
Львівської національної бібліотеки імені В. Стефаника, зосібна 
Т. Падури, які ще не до кінця вивчені (до них звертався Р. Кир-
чів). Цінним для історичного висвітлення є архів колишнього 
Кременецького ліцею, що зберігається в Інституті рукописів На-
ціональної бібліотеки України імені В. Вернадського. Слід за-
значити, що окремі матеріали, зокрема епістолярну спадщину 
польських романтиків, опублікував польський літературозна-
вець К. Чайковський, котрий один із перших у Польщі ввів у 
науковий обіг багато нових фактів, відкривши їх не тільки для 
літературознавців, а й фольклористів та істориків.

Безперечно, до опрацювання та публікації архівних джерел 
варто залучати ширше коло молодих українських науковців, що 
відіграватиме чималу роль у подальшому розвитку українсько-
польських історичних і культурних взаємин. 

Процеси, що відбуваються на пограниччі, останнім часом 
розглядаються окремими дослідниками, як нові, щойно відкри-
ті, хоча не можна забувати, що саме зародження польського ро-
мантизму пов’язане насамперед з культурною традицією погра-
ниччя – особливо польсько-литовського, польсько-білоруського 
та польсько-українського теренів.

Творчість представників української школи в польській літе-
ратурі формувалася на ґрунті культурних традицій найближчих 
сусідів – Литви та України. Власне ці країни здавна складали в 
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історичній свідомості поляка образ «найближчого сусіда» (на-
ведемо хоча б приклад «Литовської балади» А. Міцкевича «Три 
будриси»). Той, хто живе в багатокультурному й багатоетнічно-
му середовищі, з дитинства призвичаюється до того, що у світі 
бувають відмінні люди, відмінні релігії, мови тощо. Саме фоль-
клорні традиції пограниччя, на нашу думку, залишаються до на-
ших днів не тільки найбільш автентичними та збереженими, а й 
найважливішим фактором вияву національної самосвідомості, її 
опосередкованим відображенням.

Питання, що досить часто в наш час постають у центрі дис-
кусій щодо ідентифікації пісенних текстів, які на пограниччі 
найчастіше побутують двома чи трьома мовами, свого часу були 
актуальними і для польських романтиків. На їхній творчості по-
значився вплив елементів не тільки різних фольклорних куль-
тур своєрідної спільноти порубіжних теренів, про яку ще на по-
чатку ХХ ст. писав відомий польський дослідник О. Брюкнер, 
розглядаючи так звані «макаронізми» у фольклорних традиціях 
пограниччя [3]. Характерно, що ця специфіка й нині збереглася 
на українсько-польському пограниччі.

Поезії А. Міцкевича асоціюються здебільшого з Литвою 
(«Я Литви син!») чи Польщею, хоча й українська проблематика 
цікавила молодого А. Міцкевича після ознайомлення з праця-
ми його друзів-філоматів – Т. Лозінського, О. Петрашевича та 
Я. Чечота. Символічно, що магістерська робота майбутнього 
польського генія була присвячена аналізові поеми польського 
поета-класициста С. Трембецького «Софіївка» (1806), у якій 
описувалося також славне козацьке минуле.

Висловлювання А. Міцкевича про український фольклор 
і досі не зібрано разом. Як правило, вони менш відомі й зали-
шалися поза увагою дослідників, хоча були розвідки про місце 
слов’янського фольклору в його «Паризьких лекціях» (зокрема, 
відомого російського фольклориста В. Гусєва). Сам А. Міцке-
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вич, котрий виріс серед сільської культури Новогрудка, зазви-
чай позитивно сприймав український фольклор, у тому числі й 
народні пісні, оцінюючи їх як надзвичайне, самобутнє явище. 
«Деякі пісні є чудовими» (Niektóre piosenki są przedziwne), – зга-
дує він в одній із «Паризьких лекцій», пишучи про «Канівський 
замок» С. Гощинського. Згадуючи про поему Гославського «По-
ділля», А. Міцкевич відзначає красу подільського фольклору. 
Як бачимо, і українська тематика знайшла належне місце в його 
«Паризьких лекціях», де ми постійно натрапляємо на ті чи інші 
згадки про Україну, її історію, культуру та фольклор. На цьому 
наголошував відомий польський літературознавець і фолькло-
рист Ю. Кшижановський у своїй розвідці «Фольклор в паризь-
ких  лекціях» [4].

А. Міцкевич створює характерний образ українського козака 
Наума, який за наказом воєводи змушений вбити його невірну 
дружину. Сам воєвода, котрий хоче розправитися із суперником, 
гине від кулі козака. Цікаво, що згадана балада побутує в поль-
ському фольклорі як народна пісня.

У період романтизму фольклор став не тільки одним із дже-
рел натхнення, а й концептуальною основою творчості. Теоре-
тик української школи в польській літературі М. Грабовський 
відзначав, що польські поети-романтики сприйняли дух і барви 
української поезії як одну з найдосконаліших гілок самобутньої 
слов’янської поезії.

Традиційно можна виділити два напрями взаємодії фольк-
лору з романтичною літературою: 1) зовнішнє наслідування, 
обробка та перенесення фольклорних сюжетів на літературний 
ґрунт; 2) творчий синтез фольклорного матеріалу. Для творчо-
го методу А. Міцкевича другий напрям можна вважати харак-
тернішим. Використовуючи фольклорні мотиви чи образи, він 
не вдається до їх запозичення, а завжди творчо переосмислює, 
синтезуючи та підпорядковуючи вже своєму авторському за-
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думові. У цьому він має чимало спільного з С. Гощинським 
(згадаймо «Канівський замок»), який використовує українську 
тематику.

Фольклор пограниччя особливо позначився на драматичних 
творах А. Міцкевича – «Гражині», «Конраді Валенроді» і най-
більше – на «Дзядах». Саме використання народної творчості 
допомагало митцю створити й певне історичне тло в названих 
поемах, надавши їм певного колориту та забарвлення.

Яскравою ілюстрацією особливостей історизму польських 
поетів-романтиків є популярність у їхніх творах образу укра-
їнського народного пророка – Вернигори, котрий є символом 
народних легенд та історичного епосу українського народу. За 
переказами, Вернигора – постать напівлегендарна, людина-від-
людник, що мешкає на острові, розташованому на річці Рось по-
близу Корсуня. У часи Коліївщини він закликав козаків до при-
мирення зі шляхтою, а також передрік майбутню незалежність 
Польщі в кордонах держави Ягеллонів.

Переказ про Вернигору став підґрунтям для використання 
різноманітних ідей, пов’язаних насамперед з боротьбою за не-
залежність як України, так і Польщі, а також з проблематикою 
українсько-польських взаємин. У 1829 році С. Гощинський на-
віть створив однойменну поему «Вернигора». Цікавим є також 
факт, знову ж таки з «Паризьких лекцій» А. Міцкевича, коли 
22 лютого 1842 року в «Колеж де Франс» він згадує Верниго-
ру як «поета-самородка, який нічого не написав, а лише кіль-
ком знайомим продиктував свої пророцтва». Зрозуміло, чому 
козацьке питання привертало таку увагу в тогочасній Європі, і 
не тільки з погляду популярності українських народних пісень. 
У зв’язку із цим не можна не згадати про Історичний конгрес 
в Парижі (1835), де М. Чайковський виступив з доповіддю про 
вплив Козаччини на європейську літературу, сам фігуруючи «як 
козак за національністю» [2, c. 31].
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УДК 82–312.9Лем Ірина КИЯК 

СТАНІСЛАВ ЛЕМ У КОЛІ «СТІЙКИХ 
ПРИНЦІВ СВОБОДИ І ДЕМОКРАТІЇ»

Видатна постать фантаста і філософа С. Лема розглядається інте-
лектуалами сучасності як ліберального сторожа свободи і демократії. 
Зіставлено концепти його футурології та публіцистики на трьох етапах 
творчості: від канонів соцреалізму та утопії (з настроями тотального 
розчарування) через антиутопічні твори (як пародії на жанр утопії) до 
футурології з соціально-економічним прогнозуванням на основі мето-
дології точних наук. Науково-фантастичні ідеї С. Лема – це шанси для 
прогресу цивілізації, простір можливостей, стосунки людини і Все-
світу, впливу технічної революції на життя – все, що викликає занепо-
коєння майбутнім розвитком людства.

Ключові слова: фантастика, футурологія, соцреалізм, утопія, анти-
утопія, майбутнє цивілізації у творчості С. Лема.

Postać dominująca fantasty a filozofa Stanisława Lema jest rozpatry-
wana w kręgu intelektualistów czasów współczesnych jako posiadacza li-
beralnej wolności a demokracji. Zostały porównane teoretyczne koncepcje 
jego futurologii i dziennikarstwa podczas trzech etapów jego tworczości: 
od kanonów socrealizmu oraz utopii (z poczuciem całkowitej frustracji) 
przez pracy dystopiczne (jako parodie do gatunku utopii) do futurologii 
społeczno-gospodarczego przewidywania, opartego na metodologię nauki. 
Naukowo-fantastyczne pomysły Stanisława Lema – to jest szansa do roz-
woju cywilizacji, przestrzeni możliwości, relacji człowieka a wszechświata, 
wpływ rewolucji technologicznej na życie – to wszystko, co wywołuje tro-
skę o przyszłym rozwoju ludzkości.

Słowa kluczowe: fantastyka, futurologia, socrealizm, utopia, dystopia, 
przyszłość cywilizacji w pracach Stanisława Lema. 
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The dominant figure of fiction and philosopher S. Lem is considered 
in terms of liberal intellectuals of our time as a keeper of freedom and de-
mocracy. His futurology concepts are compared at three stages of work: 
from the canons of socialist realism and utopia (with the sentiments of total 
frustration) through the anti-utopian works (as a parody of the genre of uto-
pia) to futurology socio-economic forecasting based on the methodology 
of the exact sciences. Sci-fi S. Lems’ ideas are the chance of civilization, 
space capabilities, the relationship of man and the universe, the impact of 
the technological revolution to life – all that concerns the future develop-
ment of mankind.

Keywords: fiction, futurology, socialist realism, utopia, dystopia, future 
civilization in the works of S. Lem.

До когорти «Стійких принців» (так назвав свого часу С. Лем 
Єжи Ґедройця) належить і сам автор цього висловлювання – ви-
датний польський письменник, фантаст, футуролог, філософ 
Станіслав Лем, який народився у Львові та провів у цій галиць-
кій столиці свої перші 25 років. Він був носієм класичних прик-
мет післяавстрійського Львова, примусовий від’їзд з якого був 
його раною, не загоєною до кінця життя [10, с. 35]. Він не ціка-
вився якоюсь конкретною сучасною ідеологією, став критичним 
реалістом, однодумці якого підтримували індивідуалізм і лібе-
ралізм. Доречність вказаних паралелей підтвердимо наступни-
ми оцінками. Одна з них висловлена С. Лемом та опублікована в 
ювілейному виданні до Року Єжи Ґедройця (2006) щодо найбіль-
шого історичного досягнення редактора «Культури» – обрання 
нового шляху польської східної політики: «“Культура” до остан-
нього числа була для мене єдиним цілком безпристрасним поль-
ським часописом, що залишався горизонталлю і вертикаллю на-
шої долі серед більших за нас сусідів, силу і слабкість яких, а 
заразом потребу іншої угоди з ними, завжди відчував Ґедройц… 
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Для мене безсумнівно, що по суті Він сам тягнув на собі всю 
національну справу і що завдяки цьому Його можна, відкидаю-
чи переносні значення слів, назвати Стійким принцом». Таким 
було ставлення С. Лема до Єжи Ґедройця і його «Культури» як 
до «правдивого феномена повоєнного європейського життя» 
«за його сміливість нових пропозицій, за подолання вікових і 
недавніх упереджень, за розуміння наших спільних інтересів і 
потреб в ім’я спільної свободи» [9, с. 220]. Подібне визнання і 
зізнання знаходимо в листуванні українського полонофіла, ко-
леги по перу – Богдана Осадчука: «Ніхто із сучасних видавців 
та редакторів у наших країнах не здатний замінити моральний 
авторитет і харизму Єжи Ґедройця і “Культури”» [11, с. 58]. З ін-
шого боку, Б. Осадчук високо цінував творчий доробок, життєву 
позицію С. Лема. Він стверджував: «Відколи не стало Єжи Ґед-
ройця, С. Лем самотньо виконує функцію ліберального сторожа 
свободи і демократії, <...> гостро розправляється із занепадом 
інтелектуального рівня сучасних польських політичних еліт» 
[10, с. 35]. Завдяки чому С. Лем заслужив визнання справжньої, 
домінантної постаті?

Для відповіді на це запитання розглянемо концепти фантас-
тики і футурології, есеїстики та публіцистики, засадничі прин-
ципи творчості С. Лема на кожному з трьох її хронологічних 
етапів у межах запропонованої системи [4].

Наприкінці першого періоду творчості (1951–1955) був ви-
даний дебютний роман «Астронавти». Тривалий час Лем мав 
сумніви щодо літературного статусу жанру, у якому працював. 
В. Кайтох наводить факти, що підтверджують це [3]. Свою свідо-
му творчість Лем розпочав з розробки теми сучасності (трилогія 
«Невтрачений час»), що відповідала канонам соціалістичного 
реалізму. Однак перші видані книги в жанрі наукової фантасти-
ки («Астронавти» і «Магелланова хмара»), які були написані за 
формулою соцреалізму, сформували в польській літературі базо-
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ваний на радянському досвіді тип утопії з метою показу літера-
турного бачення комунізму. Ці романи за жанровими ознаками 
зараховуємо до соціальних і технологічних утопій. У їхню осно-
ву покладено модель досконало зорганізованого суспільства: зі 
справедливим державним устроєм і чітко й бездоганно функціо-
нуючими суспільними інституціями. Безперечно, картина іде-
альної формації, запропонована Лемом, істотно дисгармоніюва-
ла з реальною соціальною і політичною ситуацією в країні.

Елементи соціалістичних поглядів на світ, від яких автор по-
тім віддалився, віднаходимо у творі «Астронавти»: події відбу-
ваються після падіння останньої капіталістичної системи, у пе-
ріод мирного використання науки комуністами в побудові Землі. 
Проте така ідеологічна проекція не просякнута пропагандою. 
Люди на початку 2006 року стурбовані дешифрованим повідом-
ленням з далекого 1908 року про можливий напад венеріанців, 
посилаючи зореліт, яким рухає нововідкритий елемент комуній. 
У романі «Магелланова хмара» ідеться про перший політ лю-
дини за межі Сонячної системи, у ньому бере участь історик, 
який багато знає про передкомуністичне минуле. Таким чином, 
Лем позиціонує учасників космічної подорожі як людей кому-
ністичної епохи. Маркування комуністичних цінностей згаду-
ється ще в кількох місцях, зокрема: «Після перемоги комунізму 
освіченість почала зростати з небаченою швидкістю» [1, с. 145]. 
С. Лем пізніше зазначав, що його перші науково-фантастичні 
романи були в протиріччі з його тодішнім життєвим досвідом – 
як за канвою, так і зображеним світом. Ось його думки з цього 
приводу: «Власне кажучи, в післявоєнний період існував лише 
вибір між надією та відчайдушністю, між історично необґрун-
тованим оптимізмом та добре обґрунтованим скептицизмом, від 
якого було недалеко до нігілізму. І я, звісно, дав захопити себе 
оптимізмом та надією! Однак спочатку я написав реалістичний 
роман, щоб звільнитися від вантажу спогадів». Мовиться про 
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роман «Лікарня Перевтілення», який він закінчив у 1948 році, 
на останньому курсі університету. Проте твір не відповідав ви-
могам пануючого тоді соцреалізму і був опублікований лише в 
1955 році, коли С. Лем намагався віддалитися від історичних і 
сучасних йому ідеологій. Своєрідна ідеологічна деконкретиза-
ція – це уникнення пропаганди та виконання ідеологічного за-
мовлення. Цей чинник впливає на письменника, поєднуючи 
його бажання розглянути в науково-фантастичних творах вічні 
питання.

Після повалення комуністичного режиму доля виявилася 
більш прихильною до Лема, який висловлював сумніви і був 
критикований. Його твори перевершили тимчасову та улесливу 
славу тих пропагандистів, чиї писання відкинуті в забуття. Іде-
ології змінюються і серед письменників науково-фантастичної 
літератури, що зображають можливі, технічно прогресивніші 
світи майбутнього, і надалі будуть автори, зацікавлені в соціаль-
ному вимірі майбутніх світів [1, с. 166].

Отже, перші науково-фантастичні романи С. Лема, які автор 
на зламі тисячоліть не вважав вартісними, хоча вони й видава-
лися безліч разів у різних країнах і принесли йому світову славу, 
це було намагання перетворити «поганий» світ на «гарний», по-
долати відчай і скептицизм надією та оптимізмом.

У конфліктній ситуації між реальністю і фантастикою роз-
почався другий період творчості С. Лема (1955–1968). Науко-
во-фантастичні твори Лема розглянуто як утопії чи антиутопії 
в декількох працях [13–16]. Деідеологізація оповіді передбачає 
звільнення від рис конкретної системи поглядів шляхом визна-
чення теми, позиціювання і ставлення до ідеології. У цих тво-
рах світ постає на противагу недолікам існуючих порядків і на 
основі уявлень про багате та праведне суспільство, засноване 
на нових суспільних відносинах і механізмах. Брати Стругаць-
кі писали: «Утопія – це світ, у якому панує зло. Творець уто-
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пії завжди керується розумом, а творець антиутопії – чуттям» 
[1, с. 138].

Крах попередніх ідеалів призвів до істотної трансформації 
духовного світу особистості, зміни світоглядних орієнтирів, до 
девальвації просвітницьких ідеалів прогресу, основ християн-
ської етики, ідей історичного поступу. Сучасна картина світу 
стає метаутопічною [6, с. 137], тобто з настроями тотального 
розчарування, несприйняттям минулого, усвідомленням немож-
ливості відмови від нього. Окрім того, існує взаємозв’язок уто-
пічних засад модернізму з мистецтвом соціалістичного реаліз-
му, що особливо актуально для пострадянського простору.

Під антиутопією розуміємо літературу полемічного характе-
ру з яскраво вираженим ідеологічним змістом: «пародія на жанр 
утопії або на утопічну ідею» [7, с. 38]; «зображення (здебільшо-
го в художній прозі) небезпечних, руйнівних і непередбачених 
наслідків, пов’язаних з побудовою суспільства, яке відповідає 
тому чи іншому соціальному ідеалу» [8, с. 29]. Сучасна літера-
турна антиутопія є поліжанровою структурою, один і той самий 
твір може належати до різних груп через поліморфність струк-
тури та багатогранність жанрового змісту, не виявляючи домі-
нантних ознак, а навпаки, ускладнюючи розуміння загальних 
тенденцій розвитку жанру в контексті культури. Висновки футу-
рології ґрунтуються на соціально-економічному прогнозуванні 
завдяки методології точних наук, а також на художньому уяв-
ленні тенденцій розвитку майбутньої цивілізації, усвідомлюючи 
крах утопії безмежного прогресу наукового пізнання.

Отже, якщо метою є вибір оптимального майбутнього, то 
цьому сприяє водночас і наука, і мистецтво, насамперед такий 
його жанр, як наукова фантастика. С. Лем оцінює цю проблему 
так: «По суті, кажучи стосовно майбутнього життя на далеких 
планетах, я висловлююсь про сучасні проблеми і про своїх су-
часників, котрі мають галактичний одяг». Наслідуючи своїх по-
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передників, зокрема Т. Кампанеллу, Ф. Бекона, Г. Уеллса, С. Лем 
пише фантастичні твори, де відчутною є проекція сучасних сус-
пільних явищ у площину майбутнього.

Важливе значення у творчості С. Лема має дискусія про міс-
це і роль інтелігенції в сучасному авторові середовищі. Герой 
Лема усвідомлює, що не він окреслює статус оточуючих речей, 
але визнає їх. Тяжким для людини, складним і суперечливим 
постає навколишній світ – збентежений і хворий на ненависть, 
він не дає індивідууму жодного шансу на автономію. Зауважи-
мо, що з’явившись у постаті загрозливого абсурду як пануючо-
го способу життя і незрозумілого хаосу, що його супроводжує, 
дійсність скеровується на раціоналізаторство, моралізатор-
ство, проте втрачає дещо дуже важливе – свою гуманістич-
ну спрямованість [18, с. 333]. Тематичне коло відомих творів 
С. Лема видається надзвичайно різноманітним – від вирішення 
побутово-практичних завдань до завдань складних, загально-
людських, наприклад мілітаристських. Проте в жодному разі 
не можна говорити про те, що він виступає виразником певних 
політичних уподобань, ані виявляє певні ознаки ідеологічного 
фанатизму [12, с. 39].

У 1982 році після оголошення воєнного стану Лем покидає 
Польщу, їде до Берліна як стипендіат Wissenschaftskolleg, а ще 
через рік переселяється до Відня. Перебуваючи за кордоном, 
пише дві свої останні белетристичні книжки: «Мир на Землі» 
і «Фіаско», а наприкінці 1988 року приїжджає на батьківщину. 
Це не лише рік повернення С. Лема до Польщі, але й початок 
третього етапу творчості. Він стає гострим публіцистом на 
злободенні теми, пише політично-філософські замітки, фейле-
тони. В останньому, песимістичному, романі «Фіаско» С. Лем 
попрощався з літературним героєм різних оповідань – пілотом 
Пірсом. Повна свобода думок потягнула його до публіцисти-
ки, він звертається до футурологічної проблематики, зіставля-
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ючи цивілізаційні зміни зі своїми прогнозами, технологічними 
передбаченнями. 

Як співвідноситься фантастика із суспільно-політичним 
життям? С. Лем свого часу констатував: літератури за межами 
суспільного життя немає, бо від дійсності неможливо втекти. 
Тому він закидав американським фантастам намагання уник-
нути конкретних історичних проблем, вийти в простір чистої 
фікції. З іншого боку, зусилля письменника не мають зводитися 
лише до соціально-критичних положень, бо тоді твір перестане 
бути художнім. Отже, проблема полягає в потребі віднайти зо-
лоту середину. Попри це, С. Лем вважав, що він у своїй науковій 
фантастиці не накреслив жодної концепції майбутнього, а лише 
зобразив шанси розвитку цивілізації, простір можливостей. Під-
твердженням цього є футурологічний двотомник С. Лема «Сума 
технологій».

Про те, як оцінював С. Лем сучасні соціальні процеси, іш-
лося в останньому прижиттєво опублікованому в Tygodnik 
powszechny фейлетоні (докладніше див.: [5]): «Часто цитують 
мій вислів про те, що світ необхідно міняти, бо інакше він не-
контрольованим чином змінюватиме нас самих»; стосовно 
того, що знання про цей світ може відбити бажання до життя, 
письменник відповів: «Може. Але моя особиста думка така: у 
безмежній зоряній пустоті несподівано відбувається малень-
кий, чи навіть мікроскопічний проблиск свідомості – моєї або 
вашої, мурашки або якої-небудь пташки – а потім, коли закін-
чується життя, він гасне, і продовжується це нескінчене ніщо. 
Мені здається, що цій свідомості варто випромінитись». Таке 
зображення життя Лем вважає істинним, а місце кожної люди-
ни в ньому – це перебування водночас у безлічі універсумів, 
незворотних ігор, в умовах яких кожен намагається віднайти 
свій власний і правильний курс. І тут на допомогу приходить 
трансценденція – надчуттєве, позадосвідне пізнання, яке Лем 
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вважає найнеймовірнішим і найгеніальнішим винаходом люд-
ського розуму у сфері культурологічних настанов. Для нього 
культура – «це засіб, який, безупинно піклуючись про нас, 
перейменовує дійсність: перейменовує страждання, старість, 
смерть, гру з випадковістю і навіть остаточну катастрофу; вона 
перевтілювач, який негативні цінності перетворює у їх пози-
тивне протиставлення, добрий самаритянин, захисник, завжди 
готовий збрехати і достатньо мужній, щоби раніше програну 
справу об’явити рідкісною удачею» [17]. Творчість як складова 
культури людини, яка не може бути вільною, визнає реальні 
факти залежно від обставин. І тоді слід покладатися на долю, 
на випадок. С. Лем: «Я володію силою уявлення і є роботом 
логіки; мені важко уявити собі щось таке, що не пов’язано із 
реальною дійсністю. Я просто не можу припинити думати ло-
гічно, і це для мене важливо. Все, що я тут сказав, базується на 
моєму життєвому досвіді і декількох тисячах книг, що належа-
ли найкращим, які коли-небудь існували. І хай навіть ніхто не 
може знати цього апріорі – все-таки ні в чому я не впевнений 
так безперечно, як в тому, що можу дуже швидко розрізнити 
розумного від дурного, сліпця від генія за декількома сторінка-
ми. Це моя точка опори, та сама, яку шукав Архімед для того, 
щоб перевернути Землю. Звідси випливає також, що я завжди 
готовий повністю переглянути свої судження, погляди, оцін-
ки, якщо зустріну переконливі докази протилежної точки зору. 
Тільки до сих пір я їх не зміг відшукати» [17].

Авторитет С. Лема в космології давав йому право дискутува-
ти щодо наукових проблем з сучасниками-вченими. Так, на стат-
тю професора І. Шкловського «Про можливість унікальності 
розумового життя у Всесвіті» (журнал «Вопросы философии», 
1976, № 9) Лем відповів публікацією «Чи одинокі ми у Все-
світі?». Песимістичному погляду Шкловського він протиставляє 
свою позицію, що спирається на знання: «Дискусія, що не базо-
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вана на нових фактах чи ж на принципово новій і разом з тим 
логічно бездоганній інтерпретації вже відомих фактів, позбав-
лена змісту хоча б тому, що вона легко може вироджуватися в 
безплідні схоластичні словоблуддя. З цього приводу видатному 
радянському радіоастроному я хочу протиставити не непохитну 
віру в існування “Інших”, а скоріш за все щось типу робочого 
аналізу найбільш загальних аспектів проблеми в цілому. І до 
того ж такого аналізу, який не виплескує дитини з водою, але й 
не підігріває воду для неіснуючої дитини».

Серед різних думок щодо феномену творчості С. Лема до-
цільно звернути увагу на ті, що були висловлені в Україні. Зо-
крема, на смерть письменника статтею В. Портнікова відгукну-
лася газета «Дзеркало тижня» (№ 12 від 31 березня – 7 квітня 
2006 року): «Смерть останнього львів’янина нагадує, яких ти-
танів народжувало минуле століття, з його війнами, диктатура-
ми, міркуваннями, з його постійними очікуваннями кінця ци-
вілізації та передчуттям перманентної катастрофи. Можливо, 
саме життя у такій апокаліптичній атмосфері заставило людей 
задуматися над створенням власних світів, які ніхто не міг би 
зруйнувати… Для людей, що виховувалися в атмосфері одно-
го, безальтернативного світу – галактики Лема були не лише 
фантастикою, не просто можливістю провести вечір за книгою, 
а, насамперед, ковтком свободи, який переконував у різноварі-
антності. З його працями можна було провести більш цікаву 
дискусію, ніж з багатьма людьми, які намагалися видавати себе 
за живих».

У створеному Лемом світі є місце для розгляду буття в пло-
щині взаємодії людини і Всесвіту, простору і часу, руїни і ци-
вілізації, впливу технічної революції на життя, а отже, пере-
бування під впливом науки і техніки. У його творчості просте-
жується занепокоєння майбутнім розвитком людства, хвилю-
вання щодо ворожих намірів чужих невідомих сил, можливих 
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катаклізмів і катастроф у житті людини. На цьому тлі постає 
авторське питання про долю людини в контексті сенсаційної 
фабули – про велику пригоду людства в Космосі. Збудовані ла-
біринти Лема – це шлях Людини, яка має розгадати таємницю 
світового розвитку.

І. Дзюба у статті «Оборонець зневажених ідеалів», оцінюю-
чи відомих європейських культурологів, згадує Лема. На думку 
відомого літературознавця, «XX ст. схильне усвідомлювати себе 
як найдраматичніше, “найінтенсивніше” і найзначущіше в усій 
історії людства і знаходить підстави для такого самоусвідомлен-
ня в усіх сферах життя: політичній, мілітарній, економічній, еко-
логічній, моральній, культурній, мистецькій, побутовій – скрізь 
тут динаміка змін набула приголомшливих масштабів. А оскіль-
ки фінал століття є водночас і завершенням другого тисячоліт-
тя нашої ери, то природне бажання мислителів підбити його 
підсумки неминуче набирає есхатологічного і апокаліптичного 
 характеру» [2].

Суспільство важко сприйняло велику втрату – смерть Ста-
ніслава Лема. Професор Єжи Яжембський, відомий критик і 
знавець світу Лема, аналізуючи його філософсько-футурологіч-
ні есеї з тематикою еволюції розуму, погляду на світ, узагаль-
нив: «Не космічні потвори є у Лема найбільшою загрозою для 
людини, а вона сама та її думки» [16, с. 19]. Майбутнє постає на 
сторінках його книг не через передбачення шляхом чудесного 
дару або віщих снів, а завдяки безпосередньому прогнозуван-
ню на підставі художнього осмислення технологічних, еконо-
мічних і соціальних здобутків цивілізації. Футурологія С. Лема 
і сьогодні має прикладний характер, бо він був переконаний у 
тому, що здіб ності людини безконечні, а вдосконаленню немає 
меж – людство завдяки науковим відкриттям здатне багатократ-
но збільшити інтелектуальні та фізичні можливості, творчий 
потенціал. 
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Слідом за Є. Ґедройцем відійшов С. Лем, а вже минулої осе-
ні покинув цей світ Б. Осадчук – звужується коло великих ін-
телектуалів сучасності. Невже насправді «завершується епоха 
людей, які створили ліберальний дух Третьої Речі Посполитої» 
[10, с. 35].
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УДК 398.54:398.332.416(477) Олександр КУРОЧКІН

ОБРАЗ ПОЛЬСЬКОГО ПАНА 
В УКРАЇНСЬКОМУ ВЕРТЕПІ

У статті розглянуто деякі аспекти презентації національної тотож-
ності в умовах панування фольклорного світогляду. Для українського 
вертепу як форми художнього відображення дійсності характерна мо-
дель утвердження власної етнічної ідентичності через протиставлення 
«іншим». Під цим кутом зору проаналізовано типові маркери-характе-
ристики, за допомогою яких у народному театрі сформувався пародій-
ний образ польського пана та інші образи-маски чужинців.

Ключові  слова: етнічна ідентичність, вертеп, фольклорний світо-
гляд, етнічний стереотип, маска-образ, гротеск, пародія.

W artykule omówiono niektóre aspekty prezentacji tożsamości narodo-
wej w warunkach panowania światopoglądu folklorystycznego. Dla werte-
pu ukraińskiego jako formy artystycznej refleksji rzeczywistości jest właś-
ciwy model utwierdzenia własnej tożsamości etnicznej poprzez przeciwsta-
wienie się obcym. Z tego punktu widzenia autor analizuje typowe markery- 
charakterystyki, przy pomocy których w teatrze ludowym ukształtował się 
parodyjny obraz polskiego pana i inne obrazy-maski cudzoziemców.

Słowa  kluczowe: tożsamość etniczna, wertep, światopogląd folklory-
styczny, stereotyp etniczny, maska-obraz, groteska, parodia.

The article deals with some aspects of the presentation of national iden-
tity under the rule of the folklore outlook. For Ukrainian nativity scene as 
a form of artistic reflection of reality, typical model of asserting its ethnic 
identity through opposition with other. From this perspective, the typical 
characters in folk theater were analyzed and the image of the Polish master 
and some other images were perceived as strangers.

Keywords: ethnic identity, nativity scene, folklore outlook, ethnic ste-
reotype, image mask, grotesque, parody.
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Коли і як символічні постаті «інших» з яскраво вираженими 
національними ознаками увійшли в живу тканину святково- 
обрядової культури українців? Дивно, що цими питаннями 
досі не переймалися історики і теоретики вітчизняної куль-
тури. Тим часом цей новаційний прорив був дуже істотним: 
він свідчив про завершення середньовічної доби циклічного 
історичного часу, коли постійно відтворювалися одні й ті ж 
самі аграрно-магічні ритуали й образи, про значне розширення 
горизонтів народної свідомості, про те, що світські елементи 
культури поступово руйнували монополію релігійної ідеології. 
Прикмети цих важливих світоглядних трансформацій, на наш 
погляд, виразно виступають у хронологічних рамках ХVІІ–
ХVІІІ ст., у часи підготовки й здійснення визвольної революції 
1648–1657 років під проводом Богдана Хмельницького та іс-
нування національної держави – Гетьманщини – й українсько-
го бароко, коли напружена боротьба проти чужинецького ярма 
сприяли посиленню інтере су до художнього відображення ре-
альних життєвих явищ.

Як і в середньовічну добу, на зорі нового часу історії етніч-
ний простір європейців поділявся «по горизонталі» на багато во-
рожих світів. Християни ненавиділи і насміхалися над звичаями 
мусульман, євреїв, циган, але етнічна ворожнеча панувала і в са-
мому християнському світі: католики, православні, протестан-
ти переслідували й ображали одні одних, намагаючись довести 
свою зверхність і правоту, переходячи часто від словесних образ 
до збройних конфліктів. Водночас розвиток нових економічних 
відносин, закони капіталістичного ринку, міжнародна торгівля, 
зростання міст і зміцнення централізованих держав вимагали 
консолідації суспільства, що неминуче призводило до послаб-
лення сегрегаційних бар’єрів, вироблення нових стереотипів 
міжнаціональних і міжконфесійних взаємин. Важливі «цивілізу-
ючі» кроки в цьому напрямі було зроблено в європейській гума-
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ністичній літературі й театрі, де все частіше з’являлися образи 
«інших» – представників різних народів, країн,  мов та релігій. 

Деякі важливі аспекти досліджуваної проблематики вдається 
прояснити, залучаючи матеріали з історії українського вертепу. 
Досі у вітчизняній літературі тривають дискусії про початки і 
джерела цього різновиду народної театральної вистави. Хоча були 
спроби віднести час появи вертепної драми в Україні на кінець 
ХVІ ст., але більш переконливою видається позиція таких дослід-
ників, як І. Франко, М. Петров, М. Возняк, які приурочували цю 
подію до другої половини ХVІІ ст. Усі відомі факти незаперечно 
засвідчують визначальну роль західної, католицької, традиції у 
створенні культурного анклаву різдвяних ясел. На українських 
землях вертеп як народна вистава і як власне лялькова скринь-
ка поширювався вже в період після Берестейської унії. Недарма 
географія активного побутування цього звичаю у Східній Європі 
дуже близько збігається з географією поширення греко-католиць-
кої унії. Підтверджують західноєвропейські джерела появи вер-
тепу в Україні й перші вітчизняні документалізовані згадки про 
цей звичай. Так, І. Франко, коментуючи припущення М. Драго-
манова щодо ролі львівських німців у запровадженні вертепу, пи-
сав: «Маємо певну відомість, що львівські бернардини вже коло 
р. 1470 виставляли в своїм костелі яселка з домішкою живих сцен, 
отже досить відмінно від українських кларисок» [7, c. 205].

Досліджуючи історію українського вертепу і польської шоп-
ки, І. Франко дійшов висновку, що обидві ці вистави є «комбіна-
цією на тлі лялькової гри двох ріжнородних елементів – властиво 
лялькової драми чи комедії і духовної драми про різдво Христо-
ве, прихід трьох царів та Ірода» [5, c. 35]. Перш ніж об’єднатися 
в єдине ціле, ці різнорідні елементи упродовж століть розвива-
лися окремо, виконуючи відмінні завдання і функції. Різдвяна 
драма, зародки якої сягають ІХ ст., ширилася в народі як засіб 
християнізації мас, популяризації євангельських оповідей і сим-
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волів. Натомість народний ляльковий театр від найдавніших ча-
сів мав світський характер, змальовував типи і ситуації повсяк-
денного життя, відтворюючи, між іншим, соціальну і національ-
ну структуру суспільства. Суперечливе і здавалося б нелогічне 
поєднання у вертепній драмі «високого» і «низького», релігій-
ного і світського було відображенням амбівалентного народного 
світогляду, у якому зіштовхувалися і протидіяли різні начала.

Уже в найдавніших редакціях вертепної драми, які належать 
до ХVІІІ ст., серед дійових осіб побутової частини трапляються 
персонажі, виділені за етнічною ознакою. Їх реєстр у різних тек-
стах не завжди збігається, але в цілому дає правдиве уявлення 
про коло основних етнічних партнерів і сусідів українців. Так, у 
тексті інтермедії до польсько-руської вертепної драми, що була 
опублікована в Записках НТШ І. Франком, фігурують такі на-
ціональні персонажі: Козак, Москаль, Мужик (Іван, Хлоп), Лях 
(Пан), Литвин (Білорус), Старий Циган, Циганчук, Жиди (пер-
ший, другий, ціла група). Сам публікатор тексту вважав його 
найстаршою копією вертепної драми з усіх відомих польських 
та українських записів. На думку І. Франка, цей текст був ском-
понований у «північно-західній частині України» [6, с. 56].

Близький, але не тотожний склад національних персонажів 
поданий у так званому Сокиринському вертепі, текст якого бур-
саки Києво-Могилянської академії в 70-х роках ХVІІІ ст. зане-
сли в с. Сокиринці колишнього Прилуцького повіту Полтавської 
губернії. Одним з варіантів цього лівобережного вертепу вва-
жається запис М. Маркевича, опублікований 1860 року. У ньо-
му представлені такі дійові особи-ляльки в національних кос-
тюмах: Дід, Баба, Клим, Хвеська, Запорожець, Дарья Іванівна, 
Дяк-бакаляр, уніатський піп (українці); Солдат (росіянин), Уго-
рець (Мадяр), Угорка (Мадярка), Поляк, Полька, Жид, Жидовка 
(Сюра) [1, c. 27–65]. Необхідно зазначити, що тексти вертепних 
вистав І. Франка та Галагана – Маркевича, складені в другій по-
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ловині ХVІІІ ст., подають найбільш повний і типовий реєстр об-
разів чужинців. У подальший період історії коло цих етнічних 
персонажів кардинально не змінювалося, що дозволяють про-
стежити складені фольклористом Й. Федасом таблиці дійових 
осіб вертепної драми [4, c. 143–160]. Аналізуючи ці дані, помі-
чаємо, що найбільш істотними новаціями стали поява ляльок 
Німця і Німкені в Житомирському вертепі, розширене пред-
ставництво образів росіян за рахунок ляльок військового ряду 
(генерали, офіцери, солдати, донські козаки, вулани) і подібна 
мультиплікація персонажів з ознаками польської національнос-
ті. Цікаво відзначити, що розширення кола лялькових росіян та 
поляків пов’язано відповідно з Лівобережною та Правобереж-
ною Україною, тобто з тими територіями, де найбільш репрезен-
тативно були представлені ці етнічні меншини.

Розглянемо детальніше історичні умови, у контексті яких 
формувався образ Поляка (Ляха) у вітчизняній фольклорній 
традиції. 

Процеси кристалізації національної ідентичності українців 
у добу середньовіччя і пізніше активно проходили на західних 
рубежах їхнього розселення. Ці землі, як відомо, після розпа-
ду Київської Русі й ліквідації Галицько-Волинського князівства 
стали об’єктом домагань кількох сусідніх феодальних держав, 
серед яких найбільший успіх у загарбанні чужих територій мало 
Королівство Польське, яке після Люблінської унії 1569 року 
трансформувалося в Річ Посполиту. Агресивна політика поль-
ських феодалів і шляхти щодо українського населення була го-
ловною причиною того, що українсько-польські взаємини дуже 
часто перебували в стадії відкритої або латентної конфронтації. 
Гострота соціальних і національних конфліктів посилювалась 
за рахунок конфесійної ворожнечі, адже після великого розколу 
1054 року між українською і польською етнічними територіями 
проліг кордон двох цивілізацій – латино-католицького Заходу 
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і греко-православного Сходу, які перебували в стані релігій-
ної війни. 

Протистояння двох народів, двох вірувань, двох різних іден-
тичностей проявлялося і на полях битв і у сфері звичайних по-
бутових міжлюдських відносин, що вдається простежити, зокре-
ма, на фольклорних матеріалах. На побутовому рівні українці 
контактували передусім з представниками східних відгалужень 
польського етносу, і тому не випадково в текстах народного теа-
тру крім узагальнених образів Поляка (Польки) натрапляємо на 
постаті Мазура і Мазурки, Краков’яка і Краков’янки. Як персо-
нажі-ляльки, вони фігурують, зокрема, у вертепних виставах з 
м. Хорола, Дрогобича, із с. Скала [4, c. 154–155].

Під кутом зору нашої теми заслуговує на увагу інтерлюдія – ко-
мічна сценка ХVІІ ст. за участю трьох персонажів (Мазур, Русин 
і Шахрай), яка виконувалась, очевидно, як додаток до серйозної 
п’єси на Різдво Христове Dialogus de nativitate Domini, Crosnue 
expositus, die 2 January 1661 in ecclesia parochiali. Текст цієї поль-
ської п’єси був знайдений у рукописному відділі бібліотеки Осо-
лінських у Львові, а потім частково опублікований В. Перетцем. 
Дія інтерлюдії відбувається десь на межі українсько-польського 
розселення. Мазур опиняється на території, де живуть русини, 
але йому тут не подобається і він вихваляє свій рідний край:

Ej Boże, przecię niemasz jak
   nasza kra[ina]
Żadna się tak wesoła nie najdzie
Dziedzina [3, c. 9].

Згадавши принагідно рідні пісні, «яких немає краще», Ма-
зур вирішує повернутися додому. На шляху він натрапляє на 
Шахрая, який у військовому обладунку непорушно лежить на 
землі, чекаючи свою здобич. Приймаючи Шахрая за мертвого 
лицаря, Мазур знімає з нього панцир і шолом. У цей момент 
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удаваний мрець (oszust) оживає, звинувачує Мазура в крадіжці 
й вимагає сатисфакції. Починається сварка, до якої незабаром 
підключається Русин. Не розібравшись достеменно в ситуації, 
він проголошує: 

Оt psy masurow[ie]!
To bie lekcewazut ŷ tak powidaiut,
Ize Rus od ruchania perezwisko maiut
A czem to wy sami, wy bulsze
    ruszaiete,
Przecie swoie łotvowstwa ná nas
składaiete! [3, c. 10].

Як бачимо, цей короткий монолог містить взаємні лайки та об-
рази, що виразно характеризують негативне (конфліктне) сприй-
няття сусіда-іноплемінника в побутовій свідомості. Це сприйнят-
тя не ситуативне, а досить типове для населення етнічних маргіне-
сів, особливо там, де відмінності в мові та культурі посилювалися 
за рахунок конфесійного єдиноборства. Дещо забігаючи наперед, 
можна стверджувати, що вороже ставлення до сусідів-чужинців, 
яке базувалося на атавістичних страхах і підоз рах, було важливим 
стимулом формування комплексу власної тожсамості.

Бездержавний статус України і багатовікове домінування чу-
жинців на цій території спричинилися до того, що серед укра-
їнців склалася стійка асоціація «інших» з представниками со-
ціальної верхівки. Конденсованим виразом цих уявлень служать 
образи різних «панів» та «підпанків», що часто фігурують у 
драматично-ігровому фольклорі. За традицією, вони трактують-
ся в гротесковій, пародійній манері, у дусі загальної естетики 
народно- сміхової культури.

Характерне зображення польського пана з яскравими прик-
метами національної типізації знаходимо в славнозвісному 
Сокиринському вертепі ХVІІІ ст. Костюм конкретної ляльки 
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в цілому відповідав історичним реаліям: за описом Галагана, 
«польський пан, одягнутий у кунтуш з рукавами на виліт. На го-
лові у нього конфедератка» 1. У пізніших редакціях ляльковий 
поляк «молодий, чорнявий, без бороди; великі чорні вуса підня-
ті догори. Одягнутий він у сині штани з червоними лампасами 
і червоний мундир з білим коміром, розшитий білими кантами 
на зразок аксельбантів. На рукавах жовті закарваші, на плечах 
жовті погони, на голові червона з чорним верхом конфедератка, 
спереду обшита золотим галуном» [2, c. 19].

Соціальний портрет бундючного і гоноровитого пана-шлях-
тича, такий як він склався в народній уяві українців, виразно 
розкривають вербальні самохарактеристики лялькового персо-
нажа. Як і в реальному житті, польський пан величається на-
самперед своєю генеалогією: «Я из дяда и прадяда уродзоный 
естем шляхтич». Далі він хизується тим, що багато подорожував 
і багато бачив: «Я былом во Львове, былом в Кракове и Киеве, 
былом в Варшаве и Платаве» [2, c. 74]. Сліпу ненависть і жор-
стокість по відношенню до українського люду пихатий шляхтич 
демонструє через ставлення до свого козачка-«хлопа»: «А пудзь 
до дзябла лайдак. Я цебе батогами забіє», а також похваляючись 
військовими доблестями: «Як Бога кохам єдын тши дести гайда-
мак забіє» [2, c. 76]. Однак удаване геройство польського пана 
одразу ж розвінчується: зачувши про наближення лише одного 
гайдамаки, він боягузливо втікає разом зі своєю жінкою.

Текст Сокиринського вертепу хронологічно близький до подій 
Гайдамаччини і Коліївщини 1768 року і тому прилюдне посором-
лення пана-Ляха було своєрідною помстою за придушення народ-
ного повстання. Можна не сумніватися, що ця сцена мала пози-
тивний відгук у глядачів і викликала в них патріотичні почуття. 

Фольклорне відтворення «інших» – одна з форм пошуку влас-
ної ідентичності в період активного становлення етносу. Щоб 
продемонструвати і захистити свою національну своєрідність 
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спереду обшита золотим галуном» [2, c. Еспереду обшита золотим галуном» [2, c. 19]. Е19].

Соціальний портрет бундючного і гоноровитого пана-шляхЕСоціальний портрет бундючного і гоноровитого пана-шлях
тича, такий як він склався в народній уяві українців, виразно Етича, такий як він склався в народній уяві українців, виразно 
розкривають вербальні самохарактеристики лялькового персоЕрозкривають вербальні самохарактеристики лялькового персо
нажа. Як і в реальному житті, польський пан величається наЕнажа. Як і в реальному житті, польський пан величається на
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і не розчинитися в потоці культури домінуючих соціальних та 
етнічних груп, українцям знадобився значний запас критичності 
й гумору по відношенню до небажаних чужинців. Створивши 
яскраво сатиричний образ ненависного польського пана, автори 
(чи автор) Сокиринського вертепу протиставили йому позитив-
ного героя – «свого». У цій ролі виступає гайдамака-запорожець 
як уособлення ідеального героя, котрий захищає Батьківщину 
від різних ворогів. У зображенні цього героя елементи епічної 
традиції химерно поєдналися з гіркою самоіронією, вельми ха-
рактерною для українського національного характеру.

Ось як запорожець окреслює коло своїх історичних супро-
тивників:

Хоч уже мало ізледащив
Однак чують плечи
Кажется поборовся б
Ище з Ляхами гречи
И ще прогнав шоронку
За Вислу хоч трохи
Здалася б ляхва
Хоч трохи
Як от жиру блохи
Трохи Ляхва угадала
Що лошака даровала
Случалось мині і нераз
В степу варить пыво
Пив Турчин
Пив Татарин
Пив и Лях на дыво
Багацько лежить
И тепер з похмілья
Мертвих голов и кисток
От того весилья [2, c. 79].
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У цьому монолозі заслуговує на увагу згадка про Віслу, яка у 
свідомості українців доби феодалізму ототожнювалася з етніч-
ним рубежем між двома слов’янськими етносами. Відомо, що 
сучасний державний кордон між Польщею та Україною (прове-
дений за так званою лінією Керзона) відсунутий далеко на схід 
від згаданого гідрографічного рубежу, унаслідок чого безпово-
ротно втрачені українські етнічні землі Надсяння, Холмщина і 
Підляшшя.

Характерне для вертепної драми критичне зображення чу-
жинців, яких завжди перемагав Запорожець, було певною со-
ціальною ілюзією, але вона допомагала українцям утвердити 
власну гідність, зберегти етнічну ідентичність в умовах соціаль-
ного і національного гноблення.

Оцінюючи місце і значення вертепного театру в історії укра-
їнської культури, важливо наголосити, що саме цей мобільний 
жанр народної творчості став одним з головних каналів про-
никнення і побутовізації іноетнічних образів у традиційній 
святковій сфері. Утвердившись у різдвяних лялькових виставах, 
ці образи з часом переходили в живу тканину традиційної ка-
лендарної і весільної обрядовості, де ролі чужинців грали вже 
не ляльки, а живі актори – колядники, щедрівники, маланкарі, 
учасники весільного дійства.

Вироблення колективних уявлень одного народу про інший – 
надзвичайно складний і суперечливий процес. Сама поява об-
разів-масок чужинців у культурному просторі певного етносу є 
першим кроком до стирання етнічних бар’єрів й утвердження 
власної ідентичності. Традиційна свідомість не була нейтраль-
ною та об’єктивною і тому образи «інших» здебільшого по-
давалися в сатирично-сміховому ключі. Зростання негативних 
прикмет «неукраїнців» у системі вертепної драми пов’язане зі 
зростанням культурної дистанції, яка віддаляє їх від етнічної 
більшості, хоча ця закономірність не є абсолютною і постійною.
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Архаїчна модель етнічного самовизначення шляхом альтер-
нативного протиставлення «іншим» формувалася на засадах 
етно центризму, ксенофобії, релігійної нетерпимості. Ці мен-
тальні характеристики були детерміновані не лише міфологіч-
ним світоглядом, а й реальною дійсністю та почуттями народу, 
що віками перебував під чоботом іноземних загарбників.
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ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
УКРАЇНЦІВ І ПОЛЯКІВ У СІЛЬСЬКОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ ЖИТОМИРЩИНИ  
(за матеріалами етнологічних експедицій 
2009–2010 років)

Поляки є однією з найдавніших і найчисленніших наці-
ональних меншин України. Найбільше їх проживає зараз у 
Житомирській області. Оскільки кількість поляків поступово 
скорочується, насамперед через асимілятивні процеси, то й ін-
терес до особ ливостей їхнього побуту і традиційної культури 
зростає.

Ключові слова: національна меншина, асиміляція, римо-католиць-
ка церква.

Polacy są jedną z najstarszych i największych mniejszości narodowych 
Ukrainy. Najwięcej z nich mieszka obecnie w obwodzie  żytomierskim. Po-
nieważ liczba Polaków stopniowo maleje, przede wszystkim ze względu 
na procesy asymilacyjne, zainteresowanie do ich sposobu życia i kultury 
tradycyjnej jest coraz większe.

Słowa  kluczowe: mniejszość narodowa, asymilacja, rzymo-katolicki 
kościół.

Poles are one of the oldest and largest national minorities of Ukraine. 
The largest number of them live now in Zhytomyr region. As the number of 
Poles is gradually declining, primarily because of assimilative process, an 
interest to the features of their way of life and traditional culture is growing.

Keywords: minority group, assimilation, Roman Catholic church.
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Поляки належать до однієї з найдавніших і найбільших 
націо нальних меншин України. Щоправда, їх кількість упро-
довж ХІХ–ХХ ст. зменшувалася. За даними перепису 2001 року 
чисельність поляків становила 144,1 тис. осіб [7, с. 7]. Це шос-
та за кількісним складом національна меншина України. На 
2009 рік поляків налічувалося 112 тис. осіб [1]. Після Другої 
світової вій ни чисельність польського населення України ско-
ротилася внаслідок здійснення репатріаційних договорів між 
Польською Народною Республікою і СРСР. З Радянського Со-
юзу було репатрійовано близько 1526 тис. поляків, у тому числі з 
УРСР – 810,4 тис. осіб (91,6 % усього польського населення) [11, 
с. 9]. Доля етнічних поляків в Україні вже кілька століть пере-
буває в полі зору не лише вітчизняних, але й польських дослід-
ників, стає предметом спільних польсько-українських наукових 
проектів останніх років. Польська громада в Україні вписується 
в класичне визначення національних меншин, оскільки вона є 
частиною польського етносу з яскраво вираженими ознаками 
етнонаціональності (унікальність мови, культури, релігії, істо-
рії), характеризується прагненням зберігати свою самобутність, 
традиції предків тощо.

Україна – одна із шести країн світу, де поляки становлять 
найбільшу етнічну громаду. Серед об’єднувальних ціннос-
тей сучасної польської меншини пріоритетне місце посідає 
ментально- архетипна тріада: рідна мова, традиційна обрядово- 
звичаєва культура, римо-католицька церква, а також адаптація 
до місця проживання та його середовища [2, с. 26]. Українська 
полонія – це частина польського етносу-нації, яка сформува-
лася в процесі тривалого проживання на українських землях, є 
одним з компонентів етнонаціональної структури України, збе-
рігає свої національні й етнічно-культурні особливості, підтри-
мує форми організованої спільноти, прагне зберегти етнічну й 
духовну самобутність [2, с. 28]. На сьогодні значні за чисель-

http://www.etnolog.org.ua

І
Україна

І
Україна

найбільшу етнічну громаду. Серед об’єднувальних цінносІнайбільшу етнічну громаду. Серед об’єднувальних ціннос
тей сучасної польської меншини пріоритетне місце посідає Ітей сучасної польської меншини пріоритетне місце посідає 
ментально-Іментально-архетипна тріада: Іархетипна тріада: 
звичаєва культура, римо-католицька церква, а також адаптація Ізвичаєва культура, римо-католицька церква, а також адаптація 
до місця проживання та його середовища [2, с.Ідо місця проживання та його середовища [2, с.
полоніяІполонія – це частина польського етносу-нації, яка сформуваІ– це частина польського етносу-нації, яка сформува
лася в процесі тривалого проживання на українських землях, є Ілася в процесі тривалого проживання на українських землях, є 

М
ників, стає предметом спільних польсько-українських наукових 

М
ників, стає предметом спільних польсько-українських наукових 
проектів останніх років. Польська громада в Україні вписується 

М
проектів останніх років. Польська громада в Україні вписується 
в класичне визначення національних меншин, оскільки вона є 

М
в класичне визначення національних меншин, оскільки вона є 
частиною польського етносу з яскраво вираженими ознаками 

М
частиною польського етносу з яскраво вираженими ознаками 
етнонаціональності (унікальність мови, культури, релігії, істо

М
етнонаціональності (унікальність мови, культури, релігії, істо
рії), характеризується прагненням зберігати свою самобутність, Мрії), характеризується прагненням зберігати свою самобутність, 
традиції предків тощо.Мтрадиції предків тощо.

Україна МУкраїна – одна із шести країн світу, де поляки становлять М– одна із шести країн світу, де поляки становлять 
найбільшу етнічну громаду. Серед об’єднувальних цінносМнайбільшу етнічну громаду. Серед об’єднувальних ціннос
тей сучасної польської меншини пріоритетне місце посідає Мтей сучасної польської меншини пріоритетне місце посідає 

архетипна тріада: Мархетипна тріада: 
звичаєва культура, римо-католицька церква, а також адаптація Мзвичаєва культура, римо-католицька церква, а також адаптація 

Ф
Польською Народною Республікою і СРСР. З

Ф
Польською Народною Республікою і СРСР. З
юзу було репатрійовано близько 1526

Ф
юзу було репатрійовано близько 1526 тис. поляків, у 

Ф
тис. поляків, у 

% усього по

Ф
% усього польського населення) [11, 

Ф
льського населення) [11, 

9]. Доля етнічних поляків в Україні вже кілька століть пере

Ф
9]. Доля етнічних поляків в Україні вже кілька століть пере

буває в полі зору не лише вітчизняних, але й польських дослідФбуває в полі зору не лише вітчизняних, але й польських дослід
ників, стає предметом спільних польсько-українських наукових Фників, стає предметом спільних польсько-українських наукових 
проектів останніх років. Польська громада в Україні вписується Фпроектів останніх років. Польська громада в Україні вписується 
в класичне визначення національних меншин, оскільки вона є Фв класичне визначення національних меншин, оскільки вона є 
частиною польського етносу з яскраво вираженими ознаками Фчастиною польського етносу з яскраво вираженими ознаками 
етнонаціональності (унікальність мови, культури, релігії, істоФетнонаціональності (унікальність мови, культури, релігії, істо

Е
та за кількісним складом національна меншина України. На 

Е
та за кількісним складом національна меншина України. На 

[1]. Після Другої 

Е
[1]. Після Другої 

льського населення України скоЕльського населення України ско
ротилася внаслідок здійснення репатріаційних договорів між Еротилася внаслідок здійснення репатріаційних договорів між 
Польською Народною Республікою і СРСР. З ЕПольською Народною Республікою і СРСР. З Радянського СоЕРадянського Со-Е-

тис. поляків, у Етис. поляків, у тому числі з Етому числі з 
льського населення) [11, Ельського населення) [11, 

9]. Доля етнічних поляків в Україні вже кілька століть переЕ9]. Доля етнічних поляків в Україні вже кілька століть пере
буває в полі зору не лише вітчизняних, але й польських дослідЕбуває в полі зору не лише вітчизняних, але й польських дослід



ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНЦІВ І ПОЛЯКІВ...

277

ністю популяції етнічних поляків зосереджені в Житомирській 
(49 тис. осіб), Хмельницькій (23 тис.), Львівській (18,9 тис.) 
областях та в м. Києві (6,9 тис. осіб) – близько 68 % загальної 
кількості. Невеликі (2–4 тис. осіб) групи поляків розселені в 
Донецькій, Тернопільській, Вінницькій, Чернігівській, Дніпро-
петровській, Одеській, Київській областях та АР Крим [1, с. 1]. 
За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року в 
Україні налічувалося 144 130 поляків. Рідною мову своєї на-
ціональності вважали 12,9 %, українську – 71,0 %, російську – 
15,6 % [1, с. 1].

На розвиток етнічних процесів впливає комплекс чинників, 
найважливішими серед яких є соціально-економічна структу-
ра етнічних груп та їх кількісне співвідношення, територіальне 
розташування, ступінь генеалогічної спорідненості народів та 
їхніх мов, спільність походження, особливості культурно-госпо-
дарської діяльності тощо. На сучасних процесах розвитку етніч-
них груп значною мірою позначилися такі масові етносоціальні 
явища, як міграція та урбанізація етносів. Ці особливості вияви-
лися в динаміці чисельності й географії розселення поляків на 
території України, кількість яких швидко зменшується. Якщо 
1959 року в Україні проживало 363,3 тис. поляків, то за остан-
нім переписом 2001 року їхня чисельність ледве сягає 144,1 тис. 
осіб. Більшість поляків (94,2 %) є уродженцями України. Ком-
пактні поселення існують у Житомирській (31,7 % усіх поляків) 
і Хмельницькій (16,7 %) областях. Значна частина цієї етнічної 
групи проживає у Львівській області. Згідно з дослідженнями, 
що їх проводили в Україні протягом останніх років, поляки – 
одна з національних меншин, яка зазнала масової акультурації 
та асиміляції. Про це свідчить зменшення чисельності поляків, 
що визнають польську мову рідною (12,5 %), і збільшення кіль-
кості тих, котрі рідною вважають українську (66 %) і російську 
мови (близько 15,4 %) [1, с. 1]. 
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Ольга ПОРІЦЬКА

На території України поляки з’явилися ще в ХІ ст. За свідчен-
ням літопису, київський князь Ярослав Мудрий 1030 року розсе-
лив полонених ляхів уздовж ріки Рось. Основна маса польського 
населення осіла на українських землях у XIV–XVI ст. під час 
колонізаторських рухів литовських і польських феодалів, які, 
скориставшись занепадом Київської Русі, захопили західні землі 
Правобережної України. Найактивніша хвиля польської колоні-
зації припадає на захоплення Галицько-Волинського князівства 
в XIV ст. Згідно з Люблінською унією 1569 року вже об’єднана 
з Литвою на той час Річ Посполита захопила Волинь, Брацлав-
щину, Київщину і частково Лівобережну Україну. Від середини 
XVI ст. відбувається масове переміщення в Україну польського 
населення (здебільшого селян і міської бідноти зі східних воє-
водств Польщі – Жешувського, Келецького, Краківського і особ-
ливо Люблінського). Після Люблінської унії в XVII–XVIII ст. 
збільшується кількість переселенців-селян із центральних райо-
нів Польщі, Мазовії та Мазурського Поозер’я (мазурів). Одно-
часно аналогічне переміщення поляків відбувається й на за-
хіднобілоруські землі. Великі земельні масиви Правобережної 
України були роздані польським урядом шляхті та магнатам. На-
прикінці ХVІІІ ст. поляки становили більшість серед правлячої 
верхівки, урядників, католицького духовенства, меншою мірою 
вони були представлені серед «чиншевої шляхти», міщан і селян 
Правобережжя України. Серед шляхти Правобережжя польські 
поміщики 1795 року становили 9,3 % усього шляхетського стану 
[4, с. 36] (дані по Поділлю). Це призвело до активної полонізації 
українського населенння, його католизації, в Україні запрова-
джувалася польська адміністративна система [5, с. 8]. На Право-
бережній Україні на кінець ХVІІІ ст. кількість прихожан като-
лицьких парафій становила майже 350 тис. [4, с. 36]. Унаслідок 
третього поділу Польщі 1795 року вона втратила державність, 
частина земель України і Польщі відійшла до Австрії та Пру-
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сії [2, с. 70]. Поляки-переселенці долучилися й до колонізації 
півдня України 1. Зафіксовано також пізніші, наприкінці ХІХ ст., 
переселення поляків на територію України – до Волинської гу-
бернії з Привісленського краю. У пореформений період, після 
1861 року, поляки, як і українці, активно мігрували із централь-
них густо населених українських губерній на південь України – 
на терени сучасних Миколаївської та Херсонської областей. 
Однак особ ливо швидко відбувалося заселення поляками захід-
ноукраїнських земель. Згідно з даними першого загального пе-
репису населення Росії, у 1897 році в Україні проживало понад 
2 млн поляків (4,5 % від загальної кількості населення імперії).

Польська колонізація українських земель тривала й у ХХ ст. 
Після Першої світової війни (1914–1918) і розпаду Російської 
імперії після Лютневої революції 1917 року Польща відокреми-
лася і створила незалежну державу. Під час війни значна час-
тина території України разом з Польщею була окупована Ні-
меччиною та Австро-Угорщиною. Ці події посилили міграційні 
процеси. З Польщі в Україну прибули тисячі поляків-біженців. 
Загалом у цей період в Україну переселилося близько 1 млн по-
ляків. Національна політика УНР ґрунтувалася на забезпеченні 
інтересів етнічних меншин: було створено Секретаріат у спра-
вах національностей, відкривалися національні, зокрема поль-
ські, театри, бібліотеки, навчальні заклади, культурно-просвітні 
товариства, друковані органи. Після поразки українських націо-
нально-визвольних змагань та завершення радянсько-польської 
війни відповідно до умов Ризького договору 1921 року етнічну 
територію українців, на якій багато століть проживали поляки, 
було поділено між відновленою Польською республікою та біль-
шовицькою Україною.

Оскільки значна кількість поляків (осередки компактного про-
живання) залишилася на території Житомирщини, не без полі-
тичних міркувань з боку більшовицького керівництва задля ство-
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рення моделі соціалістичної Польщі, 1925 року президія ВУЦВК 
ухвалила утворити на базі 107 населених пунктів Новоград-Во-
линського, Пулинського, Чуднівського та Миропільського райо-
нів Польський національний район із центром у селищі Довбиш, 
яке було перейменоване на Мархлевськ (на той час – Волинська 
округа). Після ліквідації округ та утворення областей Мархлев-
ський район було зараховано до Київської області. На 1933 рік 
його територія становила 856,4 кв. км, де проживало 54,3 тис. 
осіб [10, с. 18]. Мета створення цього району полягала в дедалі 
активнішому залученні польського населення до соціалістичного 
будівництва, його «радянізації», проведення комуністичної про-
паганди, доведення «переваг» радянської системи [2, с. 74].

У межах Радянської України перепис населення 1926 року 
зафіксував 467,7 тис. поляків, які за чисельністю посідали тре-
тє місце серед національних меншин України (після росіян та 
 євреїв). Основна частина польського населення була сконцен-
трована в західному регіоні країни: у Волинській окрузі про-
живало 86,6 тис. осіб (18,2 % усього польського населення), у 
Шепетівській – 60,2 тис. (12,6 %), у Проскурівській – 58,5 тис. 
(12,3 %), Бердичівській – 48,4 тис. осіб (10,2 %). Переважна біль-
шість поляків (80,3 %) зосереджувалася в сільській місцевості, 
городянами були лише 19,7 %. Починаючи з 1925 року, у місцях 
компактних поселень поляків формувалися польські національ-
ні сільські ради. Якщо 1925 року в Україні їх було 64, то 1931-го 
вже 159. На території Мархлевського польського національного 
району проживала 41 тис. осіб. Більшість із них становили по-
ляки (73 %), решта – українці (16 %), німці (8 %), євреї (2 %) 
[1, с. 2] 2. 

Після остаточного утвердження сталінського режиму в СРСР, 
від початку 1930-х років, партійно-державна політика щодо на-
ціональних меншин різко змінилася, що виявилося в поступо-
вому знищенні польських національно-культурних закладів. 
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Зокрема, 1935 року було ліквідовано Мархлевський польський 
національний район. Водночас почалися масові депортації поль-
ського народу з місць його компактного проживання «як воро-
жих і ненадійних елементів» до східних районів України, Казах-
стану, Сибіру, а також до концентраційних таборів. У 1936 році 
депортували майже 36 тис. поляків. Нищівний удар було спря-
мовано проти католицької церкви, тисячі священнослужителів 
зазнали репресій.

Друга хвиля переселень поляків на схід почалася 1939 року 
після приєднання до СРСР Західної України. Упродовж 1939–
1941 років було депортовано близько 90 тис. поляків. З почат-
ком Другої світової війни міграційні процеси знову посилилися. 
В Україні знайшли притулок понад 1,25 млн емігрантів з Поль-
щі. По закінченні війни 1945 року простежується зворотний 
процес: масові переселення поляків до Польщі.

Втрати, яких зазнали поляки під час Голодоморів 1921–1922, 
1932–1933 років, сягають 100 тис. осіб. Загалом кількість поль-
ської меншини в УРСР зменшилася більш ніж на 200 тис. осіб, 
що засвідчив перепис населення 1939 року [2, с. 75]. Поляків і 
німців сталінський режим зарахував до «шкідливих націй», що в 
умовах тоталітаризму прирівнювалося до етноциду.

Польське населення приєднаних до УРСР внаслідок Пакту 
Молотова – Ріббентропа земель сягало 2,5 млн осіб, включно 
з біженцями з окупованої гітлерівською Німеччиною території, 
інтернованими вояками та офіцерами польської армії, осадника-
ми. Тут почала реалізовуватися програма «радянізації» приєдна-
ного населення, унаслідок чого за неповними даними на 1 січня 
1941 року 320 тис. поляків було депортовано, членів родин поль-
ських осадників виселено в Комі АРСР, Іркутську, Свердловську 
та інші області РРФСР, 14,5 тис. польських офіцерів розстріля-
но. За час війни близько третини поляків загинули, а після Люб-
лінської угоди 1944 року до Польщі виїхало понад 828,5 тис. 
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 поляків і євреїв, які до 1939 року мали польське громадянство 
[12, с. 346].

Дуже болісним фактором для підрадянських поляків були по-
силення атеїстичної пропаганди та наступ на римо-католицьку 
церкву, зняття її громад з реєстрації: 1949 року в УРСР нарахо-
вувалося 225 громад, 1953-го – 168, а вже 1964-го їх залишило-
ся 117 [2, с. 80]. Радянські спецслужби намагалися розколоти 
римо-католицьке духовенство, перешкодити його контактам з 
Ватиканом, інспірувати рух за так зване «старокатолицтво» 3, за 
створення «Братства католиків СРСР», очевидно, підконтроль-
ного спецслужбам.

На кінець 1950-х років по закінченні різних «спецоперацій» 
стабілізувалися кількість і розселення польської людності. За 
переписом 1959 року в УРСР мешкало понад 363,2 тис. поля-
ків, які належали до найчисленніших етнічних груп (0,9 %) піс-
ля українців, росіян і євреїв. Найбільшу питому вагу становили 
поляки серед населення Житомирської (6,4 %), Хмельницької 
(4,3 %), Львівської (2,8 %), Тернопільської (2,2 %), Волинської 
та Івано-Франківської (1,0 %) областей [3, с. 22]. У цей час у 
містах проживало 45 % поляків і відповідно 55 % – у сільській 
місцевості. Русифікації і втраті національної ідентичності по-
ляків сприяли активна урбанізація і стимулювання міграційних 
процесів, міжнаціональні шлюби, освітня політика (скорочен-
ня кількості польських загальноосвітніх шкіл 4). Це призвело 
до того, що вже 1979 року 63 % поляків проживали в містах, 
37 % – у сільській місцевості, тобто дві третини з них опинилися 
в поросійщеному середовищі, яким на цей час стали міста 5. По-
лякам, як і іншим неросійським етнічним групам, нав’язувалася 
міфологема про «другу рідну мову». Хоча поляки завжди виріз-
нялися високим рівнем національної самосвідомості, але й вони 
під тиском ідео логії та позбавлені можливості реалізувати свої 
національно-культурні потреби, зазнали значної русифікації. 
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Відсоток поляків, які розмовляли польською мовою, неухиль-
но зменшувався: у 1959 році – 18,7 %, у 1970-му – 14,9 %, у 
1989-му – 12,3 %. Документальними даними з перепису насе-
лення 2001 року ми не володіємо, проте досвід спілкування із 
сучасними поляками зі Львівщини і Житомирщини підтверджує 
той факт, що старші люди (особливо зі Львівщини) ще володі-
ють мовою; на Житомирщині народжені після 1930-х років зга-
дують лише, що їхні батьки, старші брати й сестри ще навчалися 
в школах з польською мовою викладання. Натомість молодь ні 
на Львівщині, ні на Житомирщині польською не розмовляє. За 
спогадами респондентів із с. Лісова Слобідка Бердичівського 
району Житомирської області, місцеві мешканці-поляки 1920–
1930-х років народження ще мали змогу навчатися рідною мо-
вою в с. Іванопіль (до 30-х років ХХ ст. – Янушпіль) сусідньо-
го Чуднівського району: «Була в Іванополі початкова польська 
школа колись, і вони [ідеться про учасників хору польської пісні 
с. Лісова Слобідка, яким керував син інформаторки. – О. П.] за-
кінчили її. Чуднівський район осьо рядом – кілометри два за на-
шим селом буде границя – Чуднівський район, і дальше іде перше 
селище: це і воно. [Як довго існувала польська школа?] Ну, я на-
віть вам не скажу, бо це <...> чоловіків брат – він двацятого 
року – то він закінчував цю польську школу. [Це до війни?] Да, 
да, звичайно, до війни. То вони, ті шо навчалися, то вони вміли 
розмовлять, то вони старші, а так вже зараз воно в основно-
му вже ж перейшло все на українську мову <...> в основному 
священик [у католицькій каплиці. – О. П.] править на україн-
ській мові, бо діти не розуміють – вони ж її не вивчають, то 
він править українською мовою. Отам вже вони щось співають 
чи там моляться. Ці старіші, шо вміють, то вони на польській 
мові, а в основному відправа йде на україн ській мові» 6.

Цікаві результати дали обстеження сучасних сіл Житомир-
щини, де досі проживають етнічні поляки. Експедиційні дослі-
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дження були проведені останніми роками й у Чуднівському, Жи-
томирському, Бердичівському районах Житомирської області. 
Тут слід зауважити, що сільські жителі-поляки рідною мовою 
вважають українську – це наслідок проживання в україномовно-
му етнокультурному середовищі.

За умов авторитаризму, попри утиски та переслідування гро-
мади римо-католицької церкви, остання залишалася чи не єди-
ним осередком збереження духовних і національно-культурних 
традицій польської етнічної групи в Україні. Унаслідок ідео-
логічної (та й фізичної) війни, яку вели державні органи, спец-
служби зі священиками РКЦ, відбулося скорочення кількості 
римо- католицьких громад зі 117 у 1964 році до 71 в 1984-му. 
Однак кількість вірних (ідеться про римо- і греко-католиків) 
зменшувалася не такими вражаючими темпами. При костелах і 
каплицях створювали товариства «Маріан» («Діти Діви Марії»), 
гуртки «Ружанців», до яких входили підлітки, які вивчали Сло-
во Боже, католицькі обряди, утримувалися від вступу в піонери, 
комсомол, атеїстичного громадського життя, хоча опір цьому 
могло чинити небагато молодих людей.

Уже на початок 1992 року було зареєстровано 2600 гро-
мад УГКЦ, яка змогла відновити служіння в Україні, та понад 
450 громад РКЦ, кількість яких відтоді майже подвоїлася. Львів-
ська архідієцезія РКЦ набула статусу митрополії, значно збіль-
шилася кількість громад у центральному регіоні, зокрема на 
Житомирщині, а також у Києві, Вінницькій і Хмельницькій об-
ластях. На початок 2000 року функціонувало понад 800 громад 
РКЦ, 38 монастирів, 16 місій, 3 братства, 6 духовних навчальних 
закладів, у тому числі Український римо-католицький універси-
тет, Київський католицький коледж, понад 440 недільних шкіл, 
майже 700 костьолів та інших культових споруд, створено римо-
католицьке товариство «Полонія» [див.: 8, с. 399]. На сьогодні 
поляки, незважаючи на загальне зменшення їхньої кількості, 
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залишаються однією з найавторитетніших в Україні національ-
них спільнот. Нині вони становлять 0,3 % від усього населення 
держави (144 тис.). Понад 65 % з них мешкають у традиційних 
регіонах побутування поляків – Житомирській, Хмельницькій, 
Львівській областях і в м. Києві [7, с. 7, 11, 14, 18, 32].

Найбільший етнічний масив поляків протягом кількох сто-
літь існував на землях Західної та Правобережної України, зок-
рема на Поділі та Поліссі, де зберігся до нашого часу. Ще й нині 
в Житомирській і Хмельницькій областях живуть нащадки двох 
груп поляків, які мали певні особливості в культурі та побуті: 
мазури – у минулому бідні селяни, переселенці з Мазовії, та 
«шляхта» – нащадки дрібної польської шляхти.

Своєрідність природно-географічних умов Українського По-
лісся, ізольованість від розвинутих економічних і культурних 
центрів сприяли консервативності побуту польського населен-
ня цього краю, що уможливило збереження етнічних особли-
востей різних груп поляків у місцях їхнього компактного про-
живання. Ці відмінності значною мірою відобразили соціальну 
диференціацію польського населення Українського Полісся, що 
найяскравіше виявилося в традиційному народному костюмі й 
особливостях житла [4, с. 201–206, 230–233]. 

Наші дослідження стосувалися, власне, вивчення взаємовід-
носин у діахронічному розрізі та взаємної оцінки, визначення 
ставлення представників двох основних етносів – українців 
і поляків, які проживають на території Житомирщини. Проте, 
оскільки, окрім зазначених теренів, чимало поляків проживають 
на Львівщині, ми не могли обійти увагою і цей регіон: він дає 
цікавий порівняльний матеріал, адже радянська влада сюди при-
йшла 1939 року і на короткий термін, а на триваліший час її було 
встановлено з 1944 року.

З повоєнного часу, особливо в перші роки після війни, кіль-
кість поляків різко зменшилася. Відбулися суттєві зміни в на-
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ціональній структурі населення Західної України. Різко скоро-
тилася частка польського (а також єврейського і німецького) 
населення і збільшилася частка росіян. Унаслідок так званої 
репатріації, пов’язаної з масовим переселенням поляків на те-
риторію повоєнних кордонів Польщі, їх кількість на Львівщині 
зменшилася на 352,2 тис. осіб [6; 9, с. 95]. Частина польського 
населення Львівщини і Волині втікала під час війни, оскільки 
боялася переслідувань з боку українців (у таких акціях українці 
іноді мали підтримку від окупаційної влади), решта виїхала під 
час репатріації. За словами мешканки с. Стара Скварява Жов-
ківського району Львівської області, її мати, полька, «часом і до 
Жовкви втікала, бо то не питали, чи є діти, чи ні. Могли польку 
забити і всьо. [Партизани?] Так. То було страшно жити. [Це 
було вже після війни?] Ні, в час війни. Так, коли вони виганяли 
поляків. А потім вже як рускі прийшли, то вже то прекратили. 
Вже ми сі не бояли» 7. Також з’явилися переселенці-українці з 
Польщі, переважно насильно витіснені з власних осель.

Наявність значної кількості етноспецифічних ознак у тра-
диційній матеріальній культурі польського населення України 
поєднується з етнічними особливостями поляків у сфері тра-
диційної духовної культури – мові, звичаях, правових нормах, 
обрядовості, віруваннях, різних видах мистецтва та народної 
творчості – усіх тих явищах національної культури, де етноспе-
цифічні риси народу зберігаються найдовше.

Традиційний уклад життя поляків, які проживають у сіль-
ській місцевості, сьогодні мало чим відрізняється від укладу 
життя своїх односельчан-українців. На Житомирщині поляки 
вважають себе таким самим корінним населенням, як і українці. 
Інформаторка із Житомирського району на запитання, як давно 
тут проживають поляки, відповіла: «Споконвіку. Відколи світ іс-
нує, то вони [поляки. – О. П.] собі загромаджуюцця» 8. Так само 
поляки окреслюють себе у Бердичівському районі (с. Гвіздава, 
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заселене переважно поляками): «Ми мєсні» 9. Однак кількість 
поляків зменшується. За словами мешканки с. Рудня-Городище 
Житомирського району Житомирської області, «було багато по-
ляків. І вимерло дуже багато» 10.

Одним з основних етнодиференційних чинників є мова. 
І, власне, саме він указує на швидкі асиміляційні процеси, які 
відбуваються серед поляків у сільській місцевості (слід думати, 
що в містах цей процес відбувається пришвидшеними темпами). 
Ми вже згадували про те, що загальноосвітніх шкіл повного 
цик лу з польською мовою навчання в Україні не існує (правда, 
у Києві відкрито польську гімназію, де мову вивчають з першо-
го класу), у Львові функціонують дві неповних середніх шко-
ли. Натомість у сільській місцевості таких шкіл немає взагалі. 
Тому знання розмовної польської мови характерне лише для 
старшого покоління. Інформаторка з Житомирщини визнала, що 
польською вже не розмовляє, але її старші родичі нею володіли: 
«[Ваша мама розмовляла польською мовою?] Да. Мама, тьотя, 
бабця, родичі з Уляновки. То приїдуть – польською мовою ба-
лакають, гостюють, то я втікаю з хати. Дурна ж така була! 
Мені гостинців навезуть – мала була, навезуть всьо, – а я вті-
каю, бо вони ж хочуть, шоб з ними балакала, а я ж не вмію так 
балакать» 11. Подібна ситуація була в с. Лісова Слобідка (ішлося 
про навчання польською в школі): «[Школа була], звичайно, до 
війни. То вони, ті шо навчалися, то вони вміли розмовлять, то 
вони старші, а так вже зараз воно в основному вже ж пере-
йшло все на українську мову» 12. Мешканки с. Гвіздава на питан-
ня про знання мови відповіли: «Понімати – понімаємо, а гово-
рити – ні. Наші мами́ – то говорили. Школа була в нас польська, 
двацять сьомого, двадцять восьмого року були ше учні, не ска-
жу точно» 13. Примітно, що жінки із цього села, яких мені до-
велося зустріти біля костелу по закінченні служби Божої, мали 
при собі рукописні блокноти-молитовники, у яких польськомов-
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польською вже не розмовляє, але її старші родичі нею володіли: Фпольською вже не розмовляє, але її старші родичі нею володіли: 
«[Ваша мама розмовляла польською мовою?] Ф«[Ваша мама розмовляла польською мовою?] 
бабця, родичі з Уляновки. То приїдутьФбабця, родичі з Уляновки. То приїдуть

Е
Одним з основних етнодиференційних чинників є мова. 

Е
Одним з основних етнодиференційних чинників є мова. 

власне, саме він указує на швидкі асиміляційні процеси, які 

Е
власне, саме він указує на швидкі асиміляційні процеси, які 

відбуваються серед поляків у сільській місцевості (слід думати, Евідбуваються серед поляків у сільській місцевості (слід думати, 
що в містах цей процес відбувається пришвидшеними темпами). Ещо в містах цей процес відбувається пришвидшеними темпами). 
Ми вже згадували про те, що загальноосвітніх шкіл повного ЕМи вже згадували про те, що загальноосвітніх шкіл повного 

лу з польською мовою навчання в Україні не існує (правда, Елу з польською мовою навчання в Україні не існує (правда, 
у Києві відкрито польську гімназію, де мову вивчають з першоЕу Києві відкрито польську гімназію, де мову вивчають з першо
го класу), у Львові функціонують дві неповних середніх шкоЕго класу), у Львові функціонують дві неповних середніх шко
ли. Натомість у сільській місцевості таких шкіл немає взагалі. Ели. Натомість у сільській місцевості таких шкіл немає взагалі. 
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ні тексти було занотовано кирилицею. Уже згадана інформантка 
із с. Лісова Слобідка, оповідаючи про церковні справи, зазна-
чила: «В основному священик [у католицькій каплиці. – О. П.] 
править на українській мові, бо діти не розуміють – вони ж її не 
вивчають, то він править українською мовою. Отам вже вони 
щось співають чи там моляться. Ці старіші, шо вміють, то 
вони на польській мові, а в основному відправа йде на українській 
мові» 14. «Я не тутешня, сюди заміж вийшла, я з сусіднього села, 
полька, але лише молюсь по-польськи (і мама моя так робила), 
а мої батьки і я говорили завжди по-українськи, оце так, як я 
з вами. Я не чиста полька, моя домашня фамілія Шубарт, чи 
це австрійська це фамілія, чи яка, Бог його знає, ну він писався 
“українець”, а мама то була полька. Я тоже пишусь “українка”, 
я не знаю по-польському нічо’, тільки ото молюсь. Я не хо́жу в 
костьол, у церкву хо́жу, хрестили мене маленькою у церкві» 15.

Релігійне питання переважно є визначальним для сучасних 
українських поляків, навіть якщо вони не володіють рідною мо-
вою. Під час розмови з інформаторкою в с. Рудня-Городище мова 
відразу зайшла про костел і загалом про ставлення одно сельчан 
до релігії: «Да, було багато поляків. Вимерло дуже багато. 
До нас з тисяча девятьсот дев’яносто другого року приїздиў 
священник до нас. У нас костьолу немає. Ми собі випросили в 
управлінні колгоспу кусочок будинка, собі оборудовали, зробили 
капличку таку. З дев’яносто другого року по цей час померло 
сорок п’ять жінок уже, ті шо ходили в капличку. [Приїжджає 
ксьондз?] Приїжджає із Житомира, із костьолу Свєнтей Со-
фії. Ну, приїжджав раньше раз у місяць, приїжджав два рази в 
місяць. А після став приїжджати кожної неділі. А зара приїж-
джає кожного шьвята, кожної неділі в першу п’ятницю місяця. 
Но сьогодні не приїхав, бо в неділю не приїхав – машина поло-
милася. Він нам позвонив, шоб ми самі, каже: “самі моліцця”. 
Шоб ми молилися… “Вітаніє до серця пана Ісуса”, ну та й ... 
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це австрійська це фамілія, чи яка, Бог його знає, ну він писався 

Ф
це австрійська це фамілія, чи яка, Бог його знає, ну він писався 
“українець”, а мама то була полька. ЯФ“українець”, а мама то була полька. Я тоже пишусь Фтоже пишусь 
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вивчають, то він править українською мовою. Отам вже вони 
щось співають чи там моляться. Ці старіші, шо вміють, то 

Е
щось співають чи там моляться. Ці старіші, шо вміють, то 
вони на польській мові, а в основному відправа йде на українській Евони на польській мові, а в основному відправа йде на українській 

не тутешня, сюди заміж вийшла, я з сусіднього села, Ене тутешня, сюди заміж вийшла, я з сусіднього села, 
мама моя так робилаЕмама моя так робила)Е), Е, 

а мої батьки і я говорили завжди по-українськи, оце так, як я Еа мої батьки і я говорили завжди по-українськи, оце так, як я 
не чиста полька, моя домашня фамілія Шубарт, чи Ене чиста полька, моя домашня фамілія Шубарт, чи 

це австрійська це фамілія, чи яка, Бог його знає, ну він писався Еце австрійська це фамілія, чи яка, Бог його знає, ну він писався 
“Е“українкаЕукраїнка“українка“Е“українка“
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“Інвенція за папу Бенедикта” помолитися. Це буде считаєцця 
Бог дарувати, кару знімати, відпускає гріхи. А це ще ж кара 
накладаєцця, бо ж треба, від тих, хто Бога верне. Ну і пороз-
ходились. Це сьодня не було його. Добре, дуже нам добре, що він 
їде. Ми собі там, вже там в нас хатина завалилася, бо старень-
ка була. Нового нічого не дадуть, а знаєте як. Звичайно, я вам 
ще скажу, що в нас, щось я не знаю так, що православні шось 
уділяюцця від католиків. Я не знаю чого, бо в них і церква є» 16. 
Українське православне оточення створило ситуацію, коли по-
ляками вшановуються як католицькі, так і православні свята. 
«У мене дві сьваті – польське і українське. Я обидві сьваткую, а 
як правильно – Господь його знає. На польське сьвато крашанки ́́ 
накрашу, там шо небуть приготую, прийде кума із сусідкою, та 
й ми пообідали, всьо. Це на польське. На українське знов ладную. 
Получу цю пенсію, ділю-ділю, а сьвато є сьвато, треба чогось 
сьваткового, лучченького. Колись я поросята колола, то були і 
ковбаси, і кишки́́ начиниш, і м’ясо, і корова була, то все з молош-
ного було, а це треба все купить. Паски я зара’ не печу, у мене 
піч уже стара, вигоріла, то я купую, добре, шо зара’ можна 
все купити, на Про́води теж купую, щороку на Про ́води ходжу, 
туди на моги́́лки, то там уже розношу по моги́л́ках… Я щодня 
мо́люся, вранці і увечері “Отче наш”, “Вірую”, “Марія”, мо́люся 
по-польськи і по-українськи, за упокій мо́люся і за здоров’є що-
вечора і щоранку. Мої діти до церкви ходять тільки на великі 
сьвата ́, на Паску, Різдво і воду ходять сьватити. “Отче наш” 
то знають усі, а других я їх і не вчила, час був такий, шо за віру 
не жалували, а на Великдень могли і на роботу вигнати. Я хочу 
вам по-польськи розказати “Отче наш” [молиться польською. – 
К. К.]. Міні однаково, шо по-польськи, шо по-українськи, але по-
чинаю по-польськи. Тут поляків мало» 17.

Про традиційні свята календарного циклу інформаторки вже 
мало що можуть згадати. Залишилися лише ключові свята: Різд-
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во і Великдень, які відзначають за григоріанським стилем відпо-
відно до календаря РКЦ. 

Свята родинного кола сучасних поляків, які проживають у 
сільській місцевості, майже не відрізняються від сусідів-укра-
їнців. Лише в с. Гвіздава нам вдалося зафіксувати обряд «зда-
вання корони» (польською мовою), коли молоду передають 
нареченому. 

Наші польові дослідження дозволяють дійти висновку, що 
найвагомішим етнодиференційним чинником для сучасних по-
ляків Житомирщини залишається релігійний, оскільки, власне, 
належність до римо-католицької громади, дотримання релігій-
них традицій маркують особу як поляка чи неполяка. На жаль, 
незважаючи на певне пожвавлення роботи польських культур-
них товариств у містах 18, у селах продовжується асиміляційний 
процес, який призвів уже до фактичної втрати рідної мови, роз-
мивання родинних обрядів.
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ПРИМІТКИ
1 Поляки брали участь у військово-землеробській колонізації півдня 

України у другій половині ХVІІІ ст. У 1775 році, наприклад, у межиріччі 
Бугу та Дністра поселенцями «польського» козачого полку було засновано 
низку сіл по 50 дворів у кожному. У зв’язку з розпуском польських військ 
після третього поділу Польщі (1797) значну кількість поляків 1845 року 
царським урядом було переселено в Катеринославську губернію, а також 
на Донбас для роботи на Луганському ливарному заводі. Після приєднання 
Росією 1814 року Бессарабії до Буджаку прибули поляки, які разом з німця-
ми-колоністами заснували селища так званих варшавських переселенців. 

2 У цей період значно пожвавилося національно-культурне життя поль-
ського населення України: 1926 року в республіці було 337 польських 
шкіл. У 1931 році діяли 2 педагогічних технікуми, 4 сільськогосподар-
ських та 1 індустріальний, де викладання здійснювалося польською мо-
вою. У Києві працювало кілька польських середніх спеціальних та один 
вищий навчальний заклад (Польський інститут соціального виховання), 
Центральна польська бібліотека. Наукову роботу провадили співробітники 
Інституту польської культури. Польською мовою видавалися 2 журнали та 
щотижнева газета.

3 Старокатоликами (Altkatholiken) називають себе німецькі та швейцар-
ські християни, котрі раніше входили до складу римо-католицької церкви, 
не визнають проголошений 18 червня 1870 року на ватиканському соборі 
догмат непогрішності римського Папи і утворюють окремі від папістських 
релігійні громади. Із цих громад утворилися дві старокатолицькі помісні 
церкви в Німеччині та Швейцарії, які намагалися відновити у своєму се-
редовищі віровчення, устрій християнської церкви до її розколу 1054 року 
й увійти в союз чи спілкування з різними конфесіями (за винятком римо-
католицької) і православними помісними церквами Сходу, що, власне, і 
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приваблювало спецслужби СРСР, адже священики змушені були співпра-
цювати з «органами».

4 Фактично нині у Львові працює дві школи з викладанням частини 
предметів польською мовою, ще понад 100 шкіл по Україні мають факуль-
тативні заняття в місцях компактного проживання поляків, інколи це не-
дільні школи.

5 Численні групи поляків, які внаслідок різних обставин опинилися на 
Донеччині, Дніпропетровщині, тодішній Ворошиловградщині, Одещині, 
Херсонщині, взагалі виявилися позбавленими права навчати дітей рідною 
мовою, а здебільшого й самі втрачали ознаки ідентичності та національної 
свідомості.

6 Записала О. Поріцька 2010 року в с. Лісова Слобідка Бердичівсько-
го р-ну Житомирської обл. від М. Ольшанської, 1940 р. н.

7 Записала О. Поріцька 2007 року в с. Стара Скварява Жовківсько-
го р-ну Львівської обл. від М. І. Мариняк, 1930 р. н.

8 Записала О. Поріцька 2009 року в с. Рудня-Городище Житомирсько-
го р-ну Житомирської обл. від А. І. Ружицької, 1928 р. н.

9 Записала О. Поріцька 2010 року в с. Гвіздава Бердичівського р-ну Жи-
томирської обл. від Ю. Општай, 1940 р. н.

10 Записала О. Поріцька 2009 року в с. Рудня-Городище Житомирсько-
го р-ну Житомирської обл. від А. І. Ружицької, 1928 р. н.

11 Записала О. Поріцька 2009 року в с. Рудня-Городище Житомирсько-
го р-ну Житомирської обл. від А. І. Ружицької, 1928 р. н.

12 Записала О. Поріцька 2010 року в с. Лісова Слобідка Бердичівсько-
го р-ну Житомирської обл. від М. Ольшанської, 1940 р. н.

13 Записала О. Поріцька 2010 року в с. Гвіздава Бердичівського р-ну 
Житомирської обл. від Ю. Општай, 1940 р. н.

14 Записала О. Поріцька 2010 року в с. Лісова Слобідка Бердичівсько-
го р-ну Житомирської обл. від М. Ольшанської, 1940 р. н.

15 Записала К. Ковтун 2009 року в с. Троща Чуднівського р-ну Жито-
мирської обл. від Л. С. Шиманської, 1929 р. н.

16 Записала О. Поріцька 2009 року в с. Рудня-Городище Житомирсько-
го р-ну Житомирської обл. від А. І. Ружицької, 1928 р. н.

17 Записала К. Ковтун 2009 року в с. Троща Чуднівського р-ну Жито-
мирської обл. від Л. С. Шиманської, 1929 р. н.

18  У 1988 році у рамках Українського відділення товариства радян-
сько-польської дружби та Українського товариства дружби й культурних 
зв’язків із закордоном було створено Польську культурно-освітню секцію, 
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невдовзі перетворену на Культурно-освітнє товариство поляків в Україні 
(КОТП). До цього в Україні не існувало жодних організованих форм життя 
поляків. Підрозділи Товариства були сформовані в Києві, Житомирі, Ві-
нниці, Хмельницькому, Харкові, Одесі, Кременчуці. У грудні 1988 року 
організовано Товариство польської культури Львівщини. Упродовж по-
дальших двох років виникло чимало інших товариств – у Чернівцях, Тер-
нополі, Івано-Франківську, Луцьку, Рівному, Стрию, Самборі. У Львові від 
часу закінчення Другої світової війни працюють дві польські школи. В ін-
ших місцевостях, починаючи з 90-х років минулого століття, відбувається 
становлення польської освіти, що тепер має переважно факультативний 
характер. Так, у Західній Україні діє понад 100 шкіл, де викладають поль-
ську мову. У Києві відкрито польську гімназію, відділи польської книги 
в бібліотеках, а в Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка – відділення полоністики. У роботі І Конгресу поляків України 
(травень 1990 р., Київ) взяли участь понад 500 делегатів і гостей. ІІ Кон-
грес поляків України відбувся в жовтні 1991 року. На ньому було створено 
Спілку поляків в Україні (СПУ). Згодом засновано Федерацію польських 
організацій в Україні (ФПОУ), яка провадить культурно-освітню роботу в 
містах і селах, особливо активно – у місцях компактного проживання по-
ляків на Житомирщині та Хмельниччині.
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ІСТОРІЯ ЗБИРАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПРОЗОВОГО ФОЛЬКЛОРУ 
ЛЕМКІВЩИНИ ПРО АКЦІЮ «ВІСЛА» 
1947 РОКУ В ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНІ

У статті висвітлено в хронологічному зрізі основні етапи вивчення 
прозового фольклору Лемківщини про переселення 1947 року. Про-
аналізовано найважливіші бібліографічні позиції, окреслено напрями 
досліджень цієї жанрово-тематичної групи оповідань.

Ключові  слова: усні оповідання, прозовий фольклор, фольклорні 
збірники, Лемківщина.

W artykule podano przegląd chronologiczny podstawowych etapów 
badania folkloru prozaicznego Łemkowszczyzny o przesiedleniu 1947 roku. 
Przeanalizowano najważniejsze pozycje bibliograficzne, określono kierunki 
badania tej rodzajowo-tematycznej grupy opowiadań.

Słowa kluczowe: ustne opowiadania, folklor prozaiczny, zbiory folklo-
rystyczne, Łemkowszczyzna.

Лемківщина – це південно-західний край Закерзоння 1, роз-
ташований на схилах Низького Бескиду, який називають також 
Лемківським, та на суміжних із ним невеликих територіях Захід-
ного й Середнього Бескидів (у польській термінології – Бескид 
Сондецький і Бещади).

Унаслідок договорів, укладених у 1944–1946 роках, було 
проведено взаємний обмін населенням у прикордонних районах 
України та Польщі, у тому числі на Лемківщині. Переселення 
українців з їхніх етнічних земель, згідно з підписаними угодами, 
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мало проводитися на добровільних засадах, однак у більшості 
випадків воно відбувалося під адміністративним тиском органів 
влади та із застосуванням сили. Урешті, 28 квітня 1947 року роз-
почалася акція «Вісла», яка закінчилася 12 серпня того ж року. 
Результатом стала депортація 150 тис. українців, у тому числі 
30 тис. лемків, яких було виселено переважно на західні, так зва-
ні Повернуті землі 2, здебільшого в Нижню Силезію, де їх розпо-
рошено поміж польськими поселенцями.

Саме ці події зумовили виникнення та збереження фольклору 
про переселення 1947 року, який є чи не найвагомішим джере-
лом пізнання історичної долі українців-переселенців у Польщі.

Початок зацікавлення дослідників народною прозою укра-
їнців про переселення 1947 року припадає лише на 60-ті роки 
ХХ ст., оскільки після Другої світової війни ця проблема довго 
замовчувалася як у Польщі, так і в Україні. Фактично не про-
водилося записів фольклору переселенців, не велося жодних на-
укових досліджень. Лише в 1960-х роках, з утворенням україн-
ських культурно-освітніх організацій, у Польщі починають ви-
ходити періодичні видання, де можна віднайти окремі публікації 
«переселенського» прозового репертуару та розвідки про нього, 
переважно науково-популярного характеру. Ці видання відігра-
ли важливу роль у поширенні фольклорних текстів, про що свід-
чать коментарі сучасних виконавців старшого віку.

Нині серед українських друкованих органів Польщі важливе 
місце посідає тижневик «Наше слово», перше число якого по-
бачило світ у червні 1956 року [див.: 18]. Видання періодично 
ознайомлює читачів із фольклором українців-переселенців Лем-
ківщини, Холмщини та Підляшшя. Серед опублікованих мате-
ріалів на особливу увагу заслуговують ті, які містять спогади 
про переселення 1947 року та культурне життя українців-пе-
реселенців на північно-західних землях Польщі по завершенні 
акції «Вісла». До таких відносимо насамперед публікації С. За-
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броварного [8], І. Дуклянича [7], М. Паньківа [16], І. Бакуновича 
[2], Я. Кобилка [10] та деякі інші. У кожному номері видання 
присутня постійна рубрика – «Лемківська сторінка», – присвя-
чена лемківській проблематиці в країні.

Оскільки «Наше слово» не є фольклористичним виданням, 
то й публікації фольклорних матеріалів на його сторінках не-
систематичні. Часом фольклорні тексти, власне зразки прозової 
творчості українців-переселенців, містяться в публікаціях їхніх 
спогадів.

Не можна залишити поза увагою також періодичне видання 
«Ватра», яке друкується українською літературною мовою, лише 
спорадично трапляються тексти, написані лемківською говіркою 
чи польською мовою. На сторінках зазначеного видання публі-
куються матеріали про культурне життя [17], історію Лемків-
щини [14] та численні спогади лемків про переселення як 1945–
1946 років в Україну [3], так і 1947 року на північно-західні землі 
Польщі [12; 13].

На особливу увагу заслуговують фольклорні записи про пе-
реселення та життя на західних і північних землях, які вміще-
но в лемківському часопису «Загорода». На шпальтах видання 
представлено матеріали про лемківську культуру: архітектуру, 
кухню, лемківських митців, поезію, народні звичаї, традиції, 
фольклор тощо. Записи усних оповідань-спогадів про акцію 
«Вісла» 1947 року друкуються майже в кожному номері щоквар-
тальника [21; 22] лемківською говіркою або польською мовою.

Варто також згадати лемківський двомісячник «Бесіда», який 
теж не оминає увагою питання переселення українців і лемків у 
1947 році. Кожний номер видання містить рубрику «Зо страниц 
істориі», де лемківською говіркою друкуються спогади очевид-
ців акції «Вісла» 1947 року.

У 1997 році побачила світ книжка Б. Гука із серії «Закерзон-
ня»: «Пропам’ятна книга “1947”» [4]. Це збірник спогадів про 
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українські села й містечка на теренах Бойківщини, Лемківщини, 
Надсяння, Підляшшя й Холмщини, знищені в 1947 році внаслі-
док акції «Вісла». «Пропам’ятна книга “1947”» охоплює історію 
47-ми повітів (Перемишль, Ліско, Новий Сонч, Сянік, Сокаль, 
Рава Руська, Добромиль, Грубешів, Любачів, Береш, Ярослав, 
Сянок, Березів, Білгорай, Володава, Біла Підляська). 77 спога-
дів стосуються подій 1930–1940-х років, іноді в оповідях ідеться 
про сучасне життя. Варто зазначити, що матеріали розповідають 
не лише про болісну акцію «Вісла» та її наслідки, але й про що-
денний побут і громадське життя українців до 1947 року.

Кожний спогад починається зі згадки про назву місцевості, 
звідки здійснювалося переселення. Поряд із датою подається 
паспортизація матеріалу: ім’я та прізвище респондента (якщо це 
авторка, зазначено й дівоче прізвище), дата й місце народження, 
назва повіту за адміністративним поділом Польщі на 1 вересня 
1939 року. Переважна більшість – це авторські спогади очевид-
ців та учасників переселення 1947 року.

На особливу увагу заслуговує видання лемківського прозо-
вого фольклору у двох частинах Z łemkowskiej skrzyni. Opowieści 
z Ługów i okolic. Część pierwsza («З лемківської скрині. Історії з 
Лугів та околиць. Частина перша») [23] та Z łemkowskiej skrzyni. 
Opowieści z Brzozy i okolic. Część druga («З лемківської скри-
ні. Історії з Бжози та околиць. Частина друга») [24]. Зазначені 
праці є збірками оповідань трьох поколінь лемків, які змушені 
були жити далеко від своєї малої батьківщини. Оповідання, по-
дані польською мовою, поділено на 3 групи: спогади найстар-
ших лемків, які пам’ятають життя в горах і яких було виселено в 
1947 році, спомини середнього покоління, для якого ностальгія 
за Лемківщиною є передовсім сумом їхніх родичів, і роздуми 
наймолодшого покоління, яке називає Лемківщину родинним 
домом – міфічним, утраченим, який пізнають більше із ціка-
вості, ніж через ностальгію [23, s. 5]. На жаль, паспортизація, 
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подана перед кожним текстом, дуже нечітка, часто пропущено 
інформацію про дату народження респондента, місце його про-
живання тощо. Тематика збірників – це передусім переселення 
1947 року, подальше життя на західних землях, стосунки з по-
ляками, освіта, мовні питання, звичаї, обряди, спогади старшого 
покоління та уявлення молодшого про свою малу вітчизну.

Проте варто зауважити, що збирачі та видавці, які переважно 
були аматорами, розглядаючи розповіді про переселення насам-
перед як історичний матеріал, не ставили за мету дотримуватися 
фольклористичних методів записування й опублікування. Тому 
ці тексти зазнають значного літературного редагування, що при-
зводить до помітної втрати автентичності народного висловлю-
вання, а отже, й ознак фольклорності.

Цікавими з наукового погляду також є книжки та статті, при-
свячені історії окремих сіл на Лемківщині, де автори подають 
історію свого села, своєї родини, розповідають про хід пересе-
лення та про подальше життя українців на нових для них зем-
лях. Вони переважно мають характер авторських спогадів. Такі 
праці часто містять мапи сіл і тексти, насичені переліком пріз-
вищ переселенців та ілюстративним матеріалом. Іноді в додат-
ках автори подають оповідання, пісні, описи звичаїв та обрядів 
рідного села. Недоліком є редагування цих розповідей, набли-
ження викладу до літературної мови, лише часткове збереження 
місцевих говірок. Для прикладу назвемо праці: «Наша громада. 
(Минуле сіл: Ясюнка, Крива і Баниця на Лемковині)» Т. Док-
лі [6], «Кавальчык тернистой істориі села Чорне на Лемковині. 
1870–1970» А. Барни [1], Nasz Łemkowski los («Наша лемківська 
доля») Р. Хомяка [19], Nad Bieszczadami słońce zgasło Я. Курака 
(«Над Бещадами сонце згасло») [20].

Прогалину в подальших дослідженнях прозового фолькло-
ру лемків про переселення 1947 року певною мірою заповни-
ла праця Mniejszość w warunkach zagrożenia. Pamiętniki łemków 
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ці тексти зазнають значного літературного редагування, що приЕці тексти зазнають значного літературного редагування, що при
зводить до помітної втрати автентичності народного висловлюЕзводить до помітної втрати автентичності народного висловлю
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(«Причини зникнення меншини. Спогади лемків»), яку підготу-
вав польський дослідник В. Сітко. Він подав розповіді про пе-
реселення 1947 року та життя на західних і північних землях у 
формі 10-ти спогадів, авторами яких є Любомира Бінчаровська-
Цьолка, Роман Хомяк, Яніна Кісєлєвіч, Теодозія Колічко, Семан 
Мадзелян, Іван Павелчак, Михал Скірпан, Андрій Сокач, Надія 
Вислоцька і Ярослав Зволінській. Оповіді опубліковано поль-
ською мовою, їхня тематика традиційна: виселення 1947 року, 
тяжке життя на нових землях, спогади про навчання та релігію, 
стосунки з представниками інших національностей, насамперед 
поляками.

З 1989 року в Україні, а саме у Львові, здійснено ґрунтовну 
роботу, де переселенськими акціями 1940-х років займаються 
науковці Інституту народознавства Національної академії наук 
(Р. Кирчів), Львівського національного університету імені Іва-
на Франка та Інституту українознавства ім. Крип’якевича НАН 
України. Саме у львівському осередку побачили світ три томи 
збірника «Депортації. Західні землі України кінця 30-х – почат-
ку 50-х рр.» під редакцією Ю. Сливки. Вони охоплюють доку-
менти про причини й передумови трансферу між Польщею та 
Україною (т. 1), перебіг акції в Польщі та адаптацію переселен-
ців в УРСР (т. 2), спогади українців з Польщі (т. 3) [5].

Важливими є дослідження Р. Кирчева з історії вивчення 
фольк лору Лемківщини. Посилення уваги до фольклору зазна-
ченого регіону загалом пов’язане з багаторічною науковою ді-
яльністю цього вченого, до широкого кола дослідницьких інтер-
есів якого входять проблеми українсько-польських літературних 
та фольклорних взаємин, сучасного стану української народної 
творчої традиції.

Основні факти історії збирання, опублікування та вивчен-
ня місцевого фольклору, його загальні риси вчений розглядає 
в розвідці «Фольклорна традиція лемків» [9], наголошуючи на 
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взаємозв’язках народнопоетичної традиції регіону із загально-
українською в різних аспектах – жанровому, тематично-змісто-
вому, художньо-стильовому. Дослідник не оминає увагою й усні 
наративи, зазначаючи, що оповідання, у яких «головне місце по-
сідають події, які довелося пережити лемкам під час і після Дру-
гої світової війни, особливо в зв’язку з трагедією їх насильної де-
портації з прадідної землі, репресіями і злочинами, якими супро-
водилася ця акція», іще чекають на свого дослідника [9, с. 191].

В Україні також опубліковано авторські спогади про історію 
українських сіл та переселення. Так, нариси про лемківські села 
Святкова Велика, Святкова Мала (Святківка), Свіржова Руська, 
Котань і Крампна зібрано й видано 2004 року в збірнику «Лем-
ківщина у верхів’ї ріки Вислоки» І. Красовського та А. Тавпаша 
[11]. Ця книжка – своєрідний життєпис кількох лемківських сіл, 
написаний ґрунтовно, із вдало продуманою композицією та ори-
гінально підібраними фактами. У додатках уміщено важливий 
ілюстративний матеріал з історії сіл. Книга Л. Мончака, І. Поли-
няк та Н. Юськів «Лабова. Лемківське село нашої пам’яті» [15] 
вийшла у світ 2006 року і теж написана у формі спогадів про 
історію села Лабова.

Також заслуговує на окрему увагу щорічний альманах «Лем-
ківський календар», що його видають Всеукраїнське товариство 
«Лемківщина» та Фундація дослідження Лемківщини у Львові. 
Це науково-популярне видання містить такі розділи: «Дорогами 
історії», «Пам’ять дбає про нас», «Вони завжди будуть з нами», 
«День за днем», «Наші ювіляри», «Молодий цвіт Лемківщини», 
«Літературна сторінка», «Елегія Лемківщині», «Культура та 
мистецтво», «Книжкові новини, рецензії», які розкривають ми-
нуле та сучасне життя лемків в Україні.

Аналізуючи праці, присвячені вивченню фольклору про пе-
реселення 1947 року з Лемківщини на північ і захід Польщі, ви-
дані в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст., простежуємо 
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еволюцію фольклористичної науки, хоча й повільну, щодо запи-
сування, оформлення та публікування фольклорних творів про 
акцію «Вісла» 1947 року.
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УДК 7.071.1(477–25)"192/193" Олена КОВАЛЬЧУК

ПОЛЬСЬКИЙ ФРАГМЕНТ  
У ТВОРЧОМУ СТАНОВЛЕННІ 
ХУДОЖНИКІВ ТЕАТРУ ФЕДОРА НІРОДА 
ТА МОРІЦА УМАНСЬКОГО

У статті розглянуто творчість відомих представників українського 
театру – Федора Нірода та Моріца Уманського, які на початку своєї 
творчої кар’єри співпрацювали з польськими театральними колектива-
ми «ПОЛЬПРАТ» та Перший польський театр. Автор порушує питання 
співдружності художників з режисерами В. Вандурським та О. Скіб-
невським. Аналіз творчої діяльності майстрів подано в контексті про-
блем розвитку радянського театру 20–30-х років ХХ ст. й у порівняль-
ному аналізі з пошуками інших майстрів сценографії.

Ключові слова: Ф. Нірод, М. Уманський, В. Вандурський, О. Скіб-
невський, «ПОЛЬПРАТ», Перший польський театр у Киє ві, сценогра-
фія радянського театру 20–30-х років ХХ ст.

Artykuł analizuje twórczość wybitnych przedstawicieli ukraińskiego 
teatru – Fedora Niroda i Moritza Umańskiego, którzy na początku swojej 
kariery artystycznej współpracowali z polskimi zespołami teatralnymi – 
POLPRAT i Pierwszy Polski Teatr. Autor stawia pytanie o współpracy arty-
stów z reżyserami W. Wandurskim i A. Skibniewskim. Analiza działalności 
twórczej mistrzów podana jest w kontekście problemów rozwoju teatru ra-
dzieckiego lat  20–30 ХХ wieku i w analizie porównawczej z wyszukiwa-
niami innych mistrzów scenografii. 

Słowa kluczowe: F. Nirod, M. Umański, W. Wandurski, A. Skibniewski, 
POLPRAT, Pierwszy Polski Teatr w Kijowie, scenografia radzieckiego tea-
tru lat 20–30 ХХ wieku.
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Олена КОВАЛЬЧУК

The article analyzes the work of the prominent representatives of 
Ukrainian theater – Fedor Nirod and Moritz Umanskyy, who cooperated 
with Polish theaters – POLPRAT and the First Polish Theatre at the be-
ginning of their artistic career. The author analyzes their cooperation with 
directors V. Vandurskyy and A. Skibnievskyy. The analysis of masters crea-
tive activity is given in the context of the development of problems of the 
Soviet theater in 20–30 years of ХХ century and a comparative analysis of 
other masters of scenography.

Keywords: F. Nirod, M. Umanskyy, V. Vandurskyy, A. Skibnievskyy, 
POLPRAT, the First Polish Theatre in Kyiv, Soviet theater scenography in 
20–30 years of ХХ century.

Творчість народного художника СРСР Федора Нірода є 
невід’ємною частиною багатьох етапів становлення і розвитку 
радянського театрально-декораційного мистецтва. Він вийшов 
з тієї когорти митців, яка на початку 1930-х років прийшла на 
службу театрові й становила другу генерацію майстрів україн-
ської радянської сценографії. Художник працював з багатьма 
провідними театральними колективами України, серед яких – 
Львівський український драматичний театр імені Марії Зань-
ковецької, Львівський академічний театр опери та балету іме-
ні Івана Франка, Київський академічний театр опери та балету 
імені Тараса Шевченка. Його творчість є окрасою українського 
театрально-декораційного мистецтва ХХ ст.

Він був людиною свого часу, не по-радянському шляхетною, 
інтелігентно витонченою, з яскраво визначеним авторським сти-
лем, з глибокою генетичною пам’яттю та аристократизмом, ко-
трими завжди були позначені його театральні роботи.

Багато що з підвалин людського та мистецького внутрішньо-
го світу художника закладалося в початковій фазі його життя, 
у глибинних шарах дитинства. Майбутній художник народився 
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в шляхетній дворянській родині. У свідомості, спогадах і осо-
бливій вишуканій манері його творчості назавжди позначаться 
реалії дитинства в Санкт-Петербурзі та неймовірна закоханість 
у його красу. Наприкінці життя Ф. Нірод напише: «Санкт-
Петербург!.. Санкт-Петербург! Що може бути вищим і дорож-
чим за це поняття! Мало в світі святих міст, але він є одним з не 
багатьох, притому зовсім особливий і ні з чим не зрівняний» [3].

Велика квартира батьків розташовувалася в самому центрі 
міста. Це було затишне домашнє середовище з вишуканими меб-
лями часів Директорії. Стіни помешкання прикрашалися як кар-
тинами професійних художників, так і предметами, створеними 
членами родини власноруч. У сім’ї панувало аматорське заці-
кавлення мистецтвом: мати захоплювалася малюванням, була 
знайома з багатьма відомими живописцями, батько – професій-
ний військовий, у вільний час залюбки займався різьбленням по 
дереву. Ф. Нірод згадував, що в їхній багатокімнатній квартирі 
двері були оздоблені батьківським дерев’яним декором: ампір-
ними вінками, геральдикою, а стіни їдальні вкривало барельєф-
не панно із зображенням лицарського кінного ходу, очолюваного 
Жанною д’Арк [3].

Це був той вишуканий світ дорослих, котрий назавжди вкла-
деться в пам’ять майбутнього художника, сформує перші мис-
тецькі враження і смаки. Згодом ці вишукані дизайнерські та 
мистецькі поєднання, спокійна врівноваженість об’ємів, відчут-
тя добротної текстури, фактурності та якості справжніх речей, 
смак у стильовому поєднанні деталей, органічне делікатне вве-
дення освітлення неодноразово проявлять себе у творчих проек-
тах митця.

Процес входження Ф. Нірода у вишуканий світ високої ху-
дожньої культури пройде крізь декілька етапів. Перші мистецькі 
враження – уроки танців. Для маленьких представників шляхет-
них петербурзьких родин вони проходили в одному з приватних 
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аматорське заціЕаматорське заці
кавлення мистецтвом: мати захоплювалася малюванням, була Екавлення мистецтвом: мати захоплювалася малюванням, була 



306

Олена КОВАЛЬЧУК

будинків під керівництвом відомої балерини Тамари Карсавіної. 
Згодом хореографічні екзерсиси зміняться захопленням музи-
кою, і в київський період свого життя Федір братиме уроки гри 
на скрипці. Паралельно він розпочинає малювати, що, зрештою, 
не тільки переважить, а й визначить його майбутні творчі за-
цікавлення. Отримані в дитинстві музичні враження складуть 
міцне підґрунтя творчого багажу сценографа і потужно прояв-
лять себе в балетних та оперних виставах зрілого періоду його 
творчого життя.

Ф. Нірод уважав, що йому пощастило з учителями. Перші 
приватні уроки малювання він проходив під керівництвом Лео-
ніда Поволоцького, який брав його із собою на етюди та «дуже 
цікаво розповідав про живопис, малювання, художників, давав 
книги» [3]. Хлопець уважно вивчав закони композиції, особли-
вості поєднання кольорів, відпрацьовував уміння відстежувати 
деталі та зосереджуватися на головному. Учитель переглядав 
його ескізи, аналізував недоліки, був украй делікатним, ніколи 
не нав’язуючи власних уподобань, та із задоволенням спостері-
гав, як зростають перші паростки майбутньої мистецької інди-
відуальності.

Вектор живописної діяльності було визначено остаточно, 
і 1924 року Ф. Нірод вступив до Київської художньо-індустрі-
альної профшколи № 1, що була створена на базі Київської ху-
дожньо-промислової школи. Розташовувалася вона на вул. Го-
голівській, 39. Згодом художник згадував, що загрозлива назва 
навчальної установи була суцільною даниною тогочасній моді, і 
нічого «індустріального» у специфіці занять не було. Проте був 
підібраний сильний викладацький склад. Основи образотворчої 
грамоти (живопис і малюнок) учні одержували від Михайла Ко-
зика, вихованця знаного живописця та сценографа Костянтина 
Коровіна. Відомий художник Юхим Михайлів викладав аква-
рель, а складним основам композиції навчав Костянтин Єлева. 
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Останнього, згідно зі спогадами Ф. Нірода, обожнювали всі: 
«Це був вулкан красномовства, яскравих прикладів і найцікаві-
ших розмов про класичних майстрів та народні примітиви. Як 
він вмів захоплювати і будити прагнення працювати і бажати 
результатів! Надзвичайна якість для викладача» [3]. Викладачі 
зуміли прищепити учням інтерес до композиційних пошуків, на-
вчили думати, творчо використовувати класичну і народну мис-
тецьку спадщину, відчувати логіку розвитку художніх форм, не 
боятися експериментувати.

Поступово проявилися перші уподобання, симпатії та антипа-
тії Ф. Нірода, своїми мистецькими кумирами він обирає постімп-
ресіоністів. Його вабили колористичні та об’ємно-просторові 
експерименти Поля Сезанна, які молодий початківець намагався 
активно вводити у свої творчі проекти. Згодом художник іроніч-
но зауважував, що саме завдяки цьому уподобанню його твори 
на студентських виставках мали незмінний успіх.

Неабияке захоплення своєю справою – так можна визначи-
ти психологічний стан, притаманний вихованцям профшколи. 
Окрім обов’язкового виконання всіх навчальних завдань зі спе-
ціальних предметів, учителі пильно стежили, щоб початківці 
відвідували художні музеї, мистецькі виставки, концерти кла-
сичної музики, вистави вітчизняних та гастрольних труп.

По закінченні індустріальної профшколи Ф. Нірод про-
довжив художнє навчання, і 1926 року вступив на живопис-
ний факультет Київського художнього інституту, де на той час 
працював зірковий склад викладачів: Михайло Бойчук, Федір 
Кричевський, Володимир Татлін, Віктор Пальмов, Олександр 
Богомазов – класики мистецтва, імена яких донині становлять 
золотий фонд української культурної спадщини. Це були ху-
дожні особистості, нерідко з протилежними поглядами на цілі 
й завдання мистецтва. Візантизм, італійський проторенесанс та 
зразки національного живопису синтетично проростали в мо-
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нументальних пошуках М. Бойчука; життєдайне колористичне 
мистецтво з національними ремінісценціями стверджувалося в 
живописі Ф. Кричевського; авангардні експерименти постава-
ли в конструкціях В. Татліна, спектралістичних дослідженнях 
В. Пальмова, кубофутуристичних експериментах О. Богомазова.

Зазвичай один раз на семестр влаштовувалися внутрішні 
виставки, на котрих професура у присутності студентів розби-
рала роботу кожного й виставляла оцінки. Обговорення супро-
воджували нескінченні диспути. Ф. Нірод згадував, що під час 
дискусій нерідко «зчинявся неймовірний галас. Достатньо було 
одному з викладачів поставити одному з учнів високу оцінку, 
як у ту ж саму мить, інший виставляв йому ж найнищу оцін-
ку. Розпочинався диспут, пристрасті вирували і справа доходила 
майже до бійки <…> Викладачі, і один одного, і бідного студен-
та нагороджувати не завжди пристойними епітетами <…>. От 
і зрозумій, хто правий і кого слухати. Після офіційної частини, 
коли задоволена собою професура розходилася, піднімався дис-
пут між студентами, нерідко такий, що скло на вікнах та стіни 
ледь витримували» [3].

Ця різноманітність художніх платформ – від школи глибоко 
засвоєного реалістичного живопису, осягнення надбань народно-
го мистецтва до авангардних проектів – розкривала перед студен-
тами неабиякі можливості для розвитку як власних мистецьких 
уподобань, так і для осмислення особистісних художніх пріори-
тетів. В інституті «відпрацьовувалася самостійність мислення, 
виникала особиста платформа кожного. Словом, було цікаво та 
несамовито», – коментував десятиліттями потому Ф. Нірод [3].

Через роки відомий художник з великою вдячністю згадував 
настанови педагога з курсу «формально-технічного живопису» 
Чуп’ятова (учня К. Петрова-Водкіна), який навчав студентів 
тонко відчувати особливості колористики, прищеплював умін-
ня «витягувати» з одного кольору максимум художньої вираз-
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ності, чітку визначеність занять з малювання Ф. Кричевського, 
безкомпромісну категоричність завдань з живопису в декана 
живописного факультету В. Пальмова, котрого студент Ф. Ні-
род обійшов на закритому конкурсі Всеукраїнського фотокіно-
управління (ВУФКУ), темою якого було створення найкращого 
кіноплаката. Коли оголосили імена переможців, з’ясувалося, що 
робота молодого художника отримала другу премію, а проект 
метра – лише заохочувальну.

В інституті панувала свобода взаємовідносин, викладачі не-
рідко товаришували з учнями. Поза стінами установи це були 
просто старші друзі, колеги, з якими можна було разом гуляти 
на природі, ходити на виставки, відвідували філармонічні кон-
церти. Бурхлива картина існування мистецтва 1920-х – початку 
1930-х років давала підстави для роздумів, пошуків, експери-
ментів. Віктор Пальмов влаштував студентам приватну зустріч 
із Володимиром Маяковським, коли той приїздив до Києва і зу-
пинився в «Континенталі», а ввечері студенти слухали виступ 
поета в цирку.

На все життя Ф. Нірод запам’ятав приїзд у Київ театру Все-
волода Мейєрхольда. У київський філармонії відбулася зустріч 
режисера з глядачами. Художник згадував, що молодь заповнила 
гальорку і звідти спостерігала, як «увесь перший ряд партеру за-
йняли “франківці” на чолі із Гнатом Юрою. Зал дуже тепло при-
йняв Мейєрхольда і не раз його виступ переривали аплодисмен-
ти. Але раптом сталося неочікуване – розповідаючи про різні 
театри країни, він особливо підкреслив, що в Україні, в Харкові 
є один визначний театр “Березіль”, яким керує Лесь Курбас. Піс-
ля цієї фрази весь перший ряд демонстративно підвівся і мовчки 
вийшов із зали. Мейєрхольд зробив паузу, <...> провів поглядом 
шеренгу тих, що йшли з зали і з багатозначною посмішкою і та-
кож багатозначно сказав: “Як бачимо, я не помилявся”. Ясна річ, 
зала відповідно зреагувала» [3].
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Театр завжди приваблював молодого художника і він, всту-
паючи на живописний факультет, планував навчатися кілька ро-
ків і, отримавши професійну підготовку, перейти на театральне 
відділення. Щоб не гаяти часу, технічні таємниці театральної 
справи живописець-станковіст Нірод паралельно опановував у 
майстернях теа-кіно-факультету. Він із захопленням вдавався в 
деталі макетування, вивчав техніку сценічного простору та інші 
творчо-технічні особливості театральної справи.

Закінчити навчання в інституті не вдалося, Ф. Нірода від-
рахували за приховування справжнього соціального статусу та 
належність до дворянського стану. Від нього відвернулися всі 
й одразу. Врятував ситуацію Моріц Уманський, який працював 
сценографом у Першому державному польському театрі. Саме 
він допоміг другові влаштуватися на роботу спочатку на посаду 
художника-макетника та виконавця декоративних робіт, а пізні-
ше, коли сам пішов з установи в інші театри та в кінематограф, 
звільнив для нього місце художника-постановника.

Ім’я Моріца Уманського є нині певною мірою призабутим. 
Він прожив лише сорок один рік. Незадовго до його смерті в 
урочистому привітанні творчі працівники Київського театру 
російської драми імені Лесі Українки, відзначаючи особливос-
ті таланту «свого» художника, виділятимуть притаманне його 
творам «глибоке проникнення в авторський задум, гостроту 
думки митця, надзвичайну вигадливість і різноманітність при-
йомів» [2]. Це були не просто чемні слова, котрі зазвичай гово-
рять у подібних ситуаціях. Театр любив свого художника за його 
одержимість творчістю, за те, що для М. Уманського театральне 
мистецтво, кіно та живопис ніколи не були лише фахом, а пере-
творилися на пристрасть за покликанням, справжній зміст його 
життя, стали його сутністю.

З театром М. Уманський був пов’язаний з дитинства. Цьому 
сприяли і родинні обставини: його дядьки, тітка та двоюрідний 
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брат були «людьми з-за куліс», акторами, драматургами та режи-
серами. Майбутній художник почав свою трудову діяльність у 
13 років (у 1919 р.) у складі невеличкого акторського колективу, 
з яким мандрував його батько Борис Світлов. Хлопець брався за 
будь-яку справу: працював суфлером, помічником режисера та 
реквізитора. Потім, уже будучи обізнаним у театральних реалі-
ях, він свідомо обрав головний напрям своєї майбутньої творчої 
діяльності: шлях театрального художника. Навчатися обраному 
фаху М. Уманський почав з приватних уроків малювання, і вже 
1921 року, після закінчення трудшколи, його твори зайняли пер-
ше місце на шкільній виставці.

Подальший шлях з удосконалення майстерності М. Уман-
ського збігається з етапами становлення Ф. Нірода. У 1923–
1926 роках він так само навчався в Київській художньо-інду-
стріальній профшколі, де юнаки одразу потоваришували. Уже 
тоді М. Уманський наполегливо готував себе до майбутньої 
діяльності, був прискіпливо вимогливим до себе. Оточуючих 
приваблювала його цілеспрямованість, неймовірно глибока 
внутрішня зосередженість на майбутній творчій праці. Харак-
теризуючи друга, Ф. Нірод зазначав, що той був дуже жвавим та 
обдарованим юнаком, який багато читав, був надзвичайно енер-
гійною, ініціативною, організованою та дуже доброю людиною. 
Згадуючи про друга дитинства, Ф. Нірод писав: «Пам’ятаю, як 
іще юнаками ми гуляли удвох по схилах Дніпра і київських пар-
ках і Моріц говорив: “Федір, давай помовчимо і подумаємо, я 
візьму якусь п’єсу, а ти – яку хочеш іншу і подумаємо, до кінця 
прогулянки розповімо один одному, як вирішуватимемо виставу, 
і чому так, а не інакше”» [3].

Усі ці якості стали йому в пригоді, коли він почав працювати 
в театрі. Під час навчання митець розмірковував над шкільними 
макетами декораційного оформлення до п’єс «Гроза» О. Остров-
ського, «Підступність та кохання» Л. Шиллера, «Ревізор» М. Го-

http://www.etnolog.org.ua

І
обдарованим юнаком, який багато читав, був надзвичайно енер

І
обдарованим юнаком, який багато читав, був надзвичайно енер
гійною, ініціативною, організованою та дуже доброю людиною. Ігійною, ініціативною, організованою та дуже доброю людиною. 
Згадуючи про друга дитинства, Ф.ІЗгадуючи про друга дитинства, Ф.
іще юнаками ми гуляли удвох по схилах Дніпра і київських парІіще юнаками ми гуляли удвох по схилах Дніпра і київських пар
ках і Моріц говорив: “Федір, давай помовчимо і подумаємо, я Іках і Моріц говорив: “Федір, давай помовчимо і подумаємо, я 
візьму якусь п’єсу, а тиІвізьму якусь п’єсу, а тиІпрогулянки розповімо один одному, як вирішуватимемо виставу, Іпрогулянки розповімо один одному, як вирішуватимемо виставу, 
і чому так, а не інакше”»Іі чому так, а не інакше”»

М
роках він так само навчався в Київській художньо-інду

М
роках він так само навчався в Київській художньо-інду

стріальній профшколі, де юнаки одразу потоваришували. Уже 

М
стріальній профшколі, де юнаки одразу потоваришували. Уже 

Уманський наполегливо готував себе до майбутньої 

М
Уманський наполегливо готував себе до майбутньої 

діяльності, був прискіпливо вимогливим до себе. Оточуючих 

М
діяльності, був прискіпливо вимогливим до себе. Оточуючих 
приваблювала його цілеспрямованість, неймовірно глибока 

М
приваблювала його цілеспрямованість, неймовірно глибока 
внутрішня зосередженість на майбутній творчій праці. ХаракМвнутрішня зосередженість на майбутній творчій праці. ХаракМтеризуючи друга, Ф.Мтеризуючи друга, Ф. Нірод зазначав, МНірод зазначав, 
обдарованим юнаком, який багато читав, був надзвичайно енерМобдарованим юнаком, який багато читав, був надзвичайно енер
гійною, ініціативною, організованою та дуже доброю людиною. Мгійною, ініціативною, організованою та дуже доброю людиною. 
Згадуючи про друга дитинства, Ф.МЗгадуючи про друга дитинства, Ф.
іще юнаками ми гуляли удвох по схилах Дніпра і київських парМіще юнаками ми гуляли удвох по схилах Дніпра і київських пар
ках і Моріц говорив: “Федір, давай помовчимо і подумаємо, я Мках і Моріц говорив: “Федір, давай помовчимо і подумаємо, я 

Ф
Уманський почав з приватних уроків малювання, і вже 

Ф
Уманський почав з приватних уроків малювання, і вже 

року, після закінчення трудшколи, його твори зайняли пер

Ф
року, після закінчення трудшколи, його твори зайняли пер

ше місце на шкільній виставці.

Ф
ше місце на шкільній виставці.

Подальший шлях з удосконалення майстерності М.

Ф
Подальший шлях з удосконалення майстерності М.

ського збігається з етапами становлення Ф.Фського збігається з етапами становлення Ф. Нірода. УФНірода. У
роках він так само навчався в Київській художньо-індуФроках він так само навчався в Київській художньо-інду

стріальній профшколі, де юнаки одразу потоваришували. Уже Фстріальній профшколі, де юнаки одразу потоваришували. Уже 
Уманський наполегливо готував себе до майбутньої ФУманський наполегливо готував себе до майбутньої 

діяльності, був прискіпливо вимогливим до себе. Оточуючих Фдіяльності, був прискіпливо вимогливим до себе. Оточуючих 
приваблювала його цілеспрямованість, неймовірно глибока Фприваблювала його цілеспрямованість, неймовірно глибока 

Е
будь-яку справу: працював суфлером, помічником режисера та 

Е
будь-яку справу: працював суфлером, помічником режисера та 
реквізитора. Потім, уже будучи обізнаним у театральних реалі

Е
реквізитора. Потім, уже будучи обізнаним у театральних реалі
ях, він свідомо обрав головний напрям своєї майбутньої творчої Еях, він свідомо обрав головний напрям своєї майбутньої творчої 
діяльності: шлях театрального художника. Навчатися обраному Едіяльності: шлях театрального художника. Навчатися обраному 

Уманський почав з приватних уроків малювання, і вже ЕУманський почав з приватних уроків малювання, і вже 
року, після закінчення трудшколи, його твори зайняли перЕроку, після закінчення трудшколи, його твори зайняли пер

Подальший шлях з удосконалення майстерності М.ЕПодальший шлях з удосконалення майстерності М.
Нірода. УЕНірода. У



312

Олена КОВАЛЬЧУК

голя. Він швидко подорослішав і рано розпочав свою кар’єру в 
професійному театрі. М. Уманський продовжував співпрацю з 
театрами й під час свого навчання в Київському художньому ін-
ституті, до якого вступив 1926 року. Співпраця між викладачами 
та студентами не була формальністю. До учнів уважно придив-
лялися, чітко усвідомлюючи їхні творчі здібності. В. Татлін – 
викладач М. Уманського в Київському художньому інституті, 
представляючи юнака режисерові Борису Норду, скаже: «Має 
вірне око на предмет, ненавидить штампи зображення предмета 
на полотні та в театрі, не хоче брехати, винаходячи новий образ 
предмету» [2].

За висловом Ф. Нірода, режисери ладні були за нього битися, 
тому що працював молодий художник цікаво, майже фонтанував 
ідеями, кидаючись у вир творчих розроблянь, усе робив швидко, 
не звертаючи уваги на час і незручності, та нерідко зовсім не 
жаліючи себе. М. Уманський міг лише за одну ніч відпрацюва-
ти ідею складної драматичної вистави [3]. Ще за студентських 
років художник почав працювати з різними театральними колек-
тивами. Дебютна для нього вистава – «Цемент» у спів авторстві 
з колишнім актором МХАТу О. Адашевим. Початок був удалим 
і режисер запросив молодого художника зробити оформлен-
ня до «Сестри Жерар» В. Масса в польській театральній студії 
«ПОЛЬПРАТ» (POLPRAT), куди на початкових етапах, за від-
сутності польськомовних фахівців, запрошували режисерів та 
художників інших національностей.

Улітку 1929 року студію очолив Вітольд Вандурський – режи-
сер, поет, драматург, автор п’єс «Смерть на груші» (1923), «В го-
телі “Імперіалізм”» (1929), «Рабан» (1932). У 1916–1921 роках 
він був керівником аматорського театру в Харкові. Повернув-
шись на батьківщину 1921 року, режисер організував у Лодзі 
театр, що став центром формування пролетарської культури, а 
його п’єса «Смерть на груші», представлена на сцені Краків-
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ського театру імені Ю. Словацького, прозвучала справжнім ма-
ніфестом польського революційного мистецтва 1920-х років [5]. 
У власних творчих пошуках режисер категорично відступав від 
традиційних реалістичних вистав, обираючи художніми орієн-
тирами пошуки росіянина Всеволода Мейєрхольда, німця Ерві-
на Піскатора, українця Леся Курбаса та творчі надбання експре-
сіоністичного мистецтва.

У Києві В. Вандурський продовжував рішуче розвивати 
власні реформаторські погляди, здійснюючи осучаснені пере-
робки творів польських письменників («Срібний сон Соломеї» 
Ю. Словацького, «Слово про Якуба Шелю» Б. Ясенського). Він 
упроваджував експерименти в методах виховання акторів, від-
працьовував принципи конструктивістських вирішень в органі-
зації сценічного майданчика, залучаючи до співпраці художника 
М. Уманського.

Для здійснення творчої роботи «ПОЛЬПРАТ» отримав дві 
великі кімнати в Київському клубі комунальників. Облаштову-
вати помешкання для потреб майбутнього революційного теа-
тру розпочали з ремонту, у чому режисеру активно допомагав 
сценограф, виступивши в новій для себе іпостасі архітектора. 
Сутність реформаторського плану творчого тандему полягала 
в необхідності кардинальної перебудови ігрового простору, ко-
трий у новому варіанті мав складатися зі сценічного майданчи-
ка, який мали наповнювати подіуми, сходи, навіси, різноманітні 
конструкції та площини. Окремо розроблялися технічні умови 
для світлової партитури майбутніх вистав. Театр був обмежений 
у матеріальному плані, тому у виставах використовували прості 
фактурні предмети, пов’язані між собою динамікою сценічної 
дії та активною творчою розкутістю режисера та художника. 

Про цей період діяльності М. Уманського залишилося не-
багато інформації. Відомо, що в прологу до «Містерії-буфф» 
В. Маяковського були представлені конструктивістські форми з 
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дієвим застосуванням у грі акторів плакатів з літерами. У виста-
ві за п’єсою В. Вандурського «В готелі “Імперіалізм”» як осно-
вний елемент оформлення художник застосував величезну карту 
Європи та Азії, яку розтягнули на всю сцену. Контури кордонів 
на ній позначалися за допомогою різноманітних геометричних 
фігур, а територія радянського простору залишалася суцільною 
білою плямою.

У «ПОЛЬПРАТі» М. Уманський був автором сценографічно-
го оформлення ще чотирьох вистав: «Червоний засів», «Поль-
ський цирк», «1905 рік» та «Інваліди», відомості про які майже 
не збереглися.

Здавалося, його театральне майбутнє чітко визначене, але 
1930 року М. Уманський вступає на третій курс режисерсько-
го факультету Київського кіноінституту. Його «кінозазіхання» 
не були чимось неочікуваним, тому що новий вид мистецтва 
приваблю вав молодого художника своїми можливостями, від-
криттями, сміливістю підходу. Це була ніша вільних творчих 
експериментів, поле, на якому грали Дзиґа Вертов, Сергій Ей-
зенштейн та ін. Камера, її рухомість (на відміну від театральної 
статики) вивільняла свідомість, відкривала можливості несподі-
ваних ракурсів, надавала найсучасніші технічні можливості для 
мистецького втілення ритмів сучасності.

Зацікавленість М. Уманського режисурою пояснювалась ба-
жанням осягнути внутрішні аспекти головної театральної та 
кіноспеціальності, самому навчитися визначати правила гри, 
виходячи за межі виконавської позиції художника-оформлюва-
ча. Режисер Володимир Неллі (його колега в Театрі російської 
драми) напише, що в режисерських пошуках М. Уманського 
«немає нічого дивного або ненормального, справжній художник 
театру і кіно завжди “однією ногою” режисер. Моріц Борисович, 
як підтвердила вся його подальша діяльність, мав яскраво ви-
ражені режисерські дані, які він активно, хоча й дуже обережно 
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і тактовно, виявляв у своїй роботі» [2]. Мабуть, саме цим пояс-
нюється експресивна напруга його кіно- та театральних ескізів, 
їх тонке психологічне нюансування, сконцентрованість «кадру», 
незвична драматичність ракурсів і правдивість фактур.

Після закінчення навчання М. Уманського запросили на поса-
ду художника-постановника та асистента режисера до Київської 
студії художніх фільмів. У ролі асистента режисера митець ви-
ступав лише єдиний раз – у роботі над фільмом «Вирішальний 
старт» (режисер Борис Тягно). У суперництві понять «режисер 
із здібностями художника» та «художник зі схильністю до режи-
сури» перемогло останнє. І в майбутньому М. Уманський як ху-
дожник плідно співпрацював з Олександром Довженком (кіно-
фільм «Щорс»), з Абрамом Роомом, Борисом Барнетом («Подвиг 
розвідника», 1948 р., Державна премія СРСР), Ігорем Савченком 
та ін. Сучасники нерідко відзначали його одержимість творчіс-
тю: «Для нього театр, кіно, живопис перестали бути фахом, по-
кликанням, вони стали пристрастю, смислом життя, його сут-
ністю» [2].

М. Уманський – людина високої культури, професіонал, різ-
нобічний фахівець-архітектор, живописець і водночас режисер. 
Він працював у кіно, займався графікою і плакатом, брав участь 
в оформленні масових видовищ. Однак театр завжди посідав у 
його творчій долі особливе місце. Паралельно з кінопрофесією 
художник співпрацював з київськими театральними колектива-
ми, серед яких – Театр імені І. Франка, Театр імені Лесі Україн-
ки, Театр опери та балету імені Т. Шевченка тощо. Вистави сце-
нографа «Аристократи» М. Погодіна (1934), «Боягуз» О. Крона 
(1935), «Украдене щастя» І. Франка (1940), «Маруся Богус-
лавка» М. Старицького (1945), «Дванадцята ніч» В. Шекспіра 
(1948), «Камінний господар» Лесі Українки (1946), «Ходіння по 
мукам» за О. Толстим (1947) та інші стали класикою українсько-
го театрально-декораційного мистецтва.
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М. Уманський завжди прагнув створити сценічне середови-
ще, у якому б органічно поєднувалися фантазія та реальність. 
Йому було притаманне глибоке проникнення в авторський за-
дум, гострота думки і надзвичайна вигадливість та різноманіт-
ність прийомів. Художник шукав стислу стриманість форми, 
застосовуючи для її втілення лаконічні виражальні засоби. Він 
любив деталі, уважно ставився до сценічної речі, працював зі 
«справжністю» фактур. «Саме конкретна річ є в ескізах митця 
відповідною точкою побудови образу, вона яскраво виявлена та 
підкреслена. Конкретизація середовища робить сценічну річ ре-
альною і водночас сценічно умовною річчю. У його виставах 
атмосферу створює сама підібраність речей – історично вірогід-
них, упізнаваних. Він шукає фактурність шляхом загострення 
образності. Акцент зміщується на узагальнення ідейного зміс-
ту, на створення образотворчо-режисерської концепції. В його 
декорації головне – передати середовище не як місце дії, а як 
структуру драматичного конфлікту» [6]. У вирішеннях М. Уман-
ського на першому плані поставала метафора (точніше, образ-
метафора), сутність якої розкривалася у взаємодії з режисер-
ським і акторським утіленням.

Просторові вирішення М. Уманського вирізняла емоцій-
ність. Останнє нерідко йшло від внутрішнього неспокою 
мистецького темпераменту, від любові до ігрових моментів 
світла і темряви, від уміння застосовувати їх контрасти. Він 
умів неповторно обігравати можливості сценічного майданчи-
ка, використовуючи як архітектурні і скульптурні форми, так 
і стриману колоритність живопису. Він був образно гнучкою 
людиною, здатною пристрасно захоплюватися і причаровувати 
своїм натхненням колег. «Якщо, за словами К. Паустовського, 
задум – це блискавка, то Уманський буквально випроміню-
вав електричні розряди, йому була притаманна сила осяяння 
яскравими спалахами натхненного народження задуму. Він во-
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лодів чудовою якістю справжнього натхнення, такого власти-
вого людям театру: загорятися від чужого вогню, заражатися 
ним і, розпалюючи в собі полум’я нової творчості, нести його 
через увесь спектакль», – писав про художника режисер В. Не-
ллі. З ним було комфортно працювати, його любили за опти-
мізм і позитивне сприйняття світу, за теплий гумор і невтомну 
працю, за справжність натхнення, за віддаленість від будь-якої 
поверховості, зовнішньої показовості, ефектності. Він був про-
фесіоналом, що «вічно прагнув ще про щось дізнатися, чогось 
досягти, чимось оволодіти. У всьому він був на часі, сучасним 
в найвищому розумінні цього слова» [2].

М. Уманський був відкритий для співпраці, з ним із задово-
ленням контактували режисери. В. Неллі, який не раз співпра-
цював з ним, згадував, що починаючи вже з перших розмов, ху-
дожник активно входив у світ образних деталей майбутньої ви-
стави, вхоплював особливості режисерського бачення, заражав-
ся емоціями колеги. «Тут же народжувались перші пропозиції, 
бурхливі фантазії, гострі варіанти. Швидкий олівець створював 
начерки, натяки, виникали конкретні варіанти, щоб за хвилину 
бути відкинутими, – творчий процес розгортався на першому 
етапі з нестримною швидкістю, сміливістю і несподіваністю. 
При найменшому сумніві партнера-режисера Уманський негай-
но настроювався на створення інших рішень. “Є шість інших 
варіантів” – улюблена фраза М. Уманського – наслідок не легко-
важності, а величезної творчої наснаги, багатства і буяння дум-
ки, надзвичайного творчого темпераменту, пристрасного бажан-
ня працювати, надзвичайної творчої невситимості, тієї активної 
одержимості, яка є ознакою справжнього таланту» [2].

Це була дуже порядна людина, яка ніколи нікого не зраджува-
ла. Він був єдиним, хто не відвернувся від Ф. Нірода, котрого на 
початку 1930-х років з великим скандалом вигнали з Київського 
художнього інституту за приховування дворянського походжен-

http://www.etnolog.org.ua

І
етапі з нестримною швидкістю, сміливістю і несподіваністю. 

І
етапі з нестримною швидкістю, сміливістю і несподіваністю. 
При найменшому сумніві партнера-режисера Уманський негайІПри найменшому сумніві партнера-режисера Уманський негай
но настроювався на створення інших рішень. “ЄІно настроювався на створення інших рішень. “Є
варіантів”Іваріантів” – улюблена І– улюблена 
важності, а величезної творчої наснаги, багатства і буяння думІважності, а величезної творчої наснаги, багатства і буяння дум
ки, надзвичайного творчого темпераменту, пристрасного бажанІки, надзвичайного творчого темпераменту, пристрасного бажан
ня працювати, надзвичайної творчої невситимості, тієї активної Іня працювати, надзвичайної творчої невситимості, тієї активної 
одержимості, яка є ознакою справжнього таланту»Іодержимості, яка є ознакою справжнього таланту»

М
цював з ним, згадував, що починаючи вже з перших розмов, ху

М
цював з ним, згадував, що починаючи вже з перших розмов, ху
дожник активно входив у світ образних деталей майбутньої ви

М
дожник активно входив у світ образних деталей майбутньої ви
стави, вхоплював особливості режисерського бачення, заражав

М
стави, вхоплював особливості режисерського бачення, заражав
ся емоціями колеги. «Тут же народжувались перші пропозиції, 

М
ся емоціями колеги. «Тут же народжувались перші пропозиції, 
бурхливі фантазії, гострі варіанти. Швидкий олівець створював 

М
бурхливі фантазії, гострі варіанти. Швидкий олівець створював 
начерки, натяки, виникали конкретні варіанти, щоб за хвилину Мначерки, натяки, виникали конкретні варіанти, щоб за хвилину 
бути відкинутими,Мбути відкинутими, – творчий М– творчий процес розгортався на першому Мпроцес розгортався на першому 
етапі з нестримною швидкістю, сміливістю і несподіваністю. Метапі з нестримною швидкістю, сміливістю і несподіваністю. 
При найменшому сумніві партнера-режисера Уманський негайМПри найменшому сумніві партнера-режисера Уманський негай
но настроювався на створення інших рішень. “ЄМно настроювався на створення інших рішень. “Є

– улюблена М– улюблена 
важності, а величезної творчої наснаги, багатства і буяння думМважності, а величезної творчої наснаги, багатства і буяння дум

Ф
фесіоналом, що «вічно прагнув ще про щось дізнатися, чогось 

Ф
фесіоналом, що «вічно прагнув ще про щось дізнатися, чогось 

всьому він 

Ф
всьому він 

в найвищому розумінні цього слова»

Ф
в найвищому розумінні цього слова» [2].

Ф
[2].

Уманський був відкритий для співпраці, з ним із задово

Ф
Уманський був відкритий для співпраці, з ним із задово

ленням контактували режисери. В.Фленням контактували режисери. В. Неллі, який не раз ФНеллі, який не раз 
цював з ним, згадував, що починаючи вже з перших розмов, хуФцював з ним, згадував, що починаючи вже з перших розмов, ху
дожник активно входив у світ образних деталей майбутньої виФдожник активно входив у світ образних деталей майбутньої ви
стави, вхоплював особливості режисерського бачення, заражавФстави, вхоплював особливості режисерського бачення, заражав
ся емоціями колеги. «Тут же народжувались перші пропозиції, Фся емоціями колеги. «Тут же народжувались перші пропозиції, 
бурхливі фантазії, гострі варіанти. Швидкий олівець створював Фбурхливі фантазії, гострі варіанти. Швидкий олівець створював 

Е
ним було комфортно працювати, його любили за опти

Е
ним було комфортно працювати, його любили за опти

мізм і позитивне сприйняття світу, за теплий гумор і невтомну 

Е
мізм і позитивне сприйняття світу, за теплий гумор і невтомну 
працю, за справжність натхнення, за віддаленість від будь-якої Епрацю, за справжність натхнення, за віддаленість від будь-якої 
поверховості, зовнішньої показовості, ефектності. Він був проЕповерховості, зовнішньої показовості, ефектності. Він був про
фесіоналом, що «вічно прагнув ще про щось дізнатися, чогось Ефесіоналом, що «вічно прагнув ще про щось дізнатися, чогось 

був на часі, сучасним Ебув на часі, сучасним 

Уманський був відкритий для співпраці, з ним із задовоЕУманський був відкритий для співпраці, з ним із задово
Неллі, який не раз ЕНеллі, який не раз 



318

Олена КОВАЛЬЧУК

ня. Умить усі відвернулися від нього, і тільки Уманський не по-
боявся врятувати друга дитинства. Він привів художника з неза-
кінченою вищою освітою в Перший польський театр, де працю-
вав сам, чим і визначив його подальшу театральну кар’єру.

Перший державний польський театр розташовувався на 
вул. Прорізній, 19, у будинку колишнього офіцерського зібрання 
і проіснував до початку 1930-х років. У 1931 році в театрі зміни-
лося керівництво, з Москви приїхав новий головний режисер – 
Олександр Броніславович Скібневський. Невідомо, як би скла-
лася доля початківця, коли б О. Скібневський не помітив твори 
молодого художника, якого і залучив до виконання декорацій 
через хворобу М. Уманського. Перш ніж приступити до роботи, 
Ф. Нірод наполіг на розмові з М. Уманським і тільки після одер-
жання його благословення взявся до справи. «Іспит виявився 
серйозним, але до чого цікавим! Важко словами описати, що я 
переживав в той час. <...> Прем’єра! І в театрі! В повному сен-
сі цього слова прем’єра. <...> Зустрічі з поважним режисером. 
З тобою розмовляє як із рівнею. Ідеї захльостували! Перепон 
багато: у театру нема грошей, сцена маленька, технічно не при-
стосована. <...> Дні пролітали, як секунди! І от вже твої думки в 
об’ємних формах втілюються на сцені, і все це тобою виношене, 
вже реально починає жити. Починається диво!» [3].

Режисер театру О. Скібневський 1925 року закінчив режи-
серську студію, проходив режисерську практику в Московсько-
му камерному театрі, був великим прихильником режисерської 
школи Олександра Таїрова, з яким товаришував тривалий час. 
До приїзду в Київ працював режисером туркменського театру 
в Ашхабаді. У режисерських уподобаннях був прихильником 
лаконічної, гострої форми, здатної сконденсовано, ритмічно ви-
вершено й візуально виразно доносити до глядача загальну дум-
ку вистави [7]. Естетична платформа Польського театру форму-
валася на засадах конструктивізму.
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Для підвищення професійного рівня і для ознайомлення з 
основними напрямами розвитку прогресивного театру режисер 
нерідко відправляв Ф. Нірода набиратися художнього досвіду в 
Москву. «Це виливалося у захоплюючу подорож по московським 
театрам того часу: Мейєрхольд і Таїров, Вахтангов і МХАТ, Ма-
лий (який я тоді зневажав!). Я не тільки передивився всі виста-
ви, але й ознайомився з “кухнею” сцени, її свята святих. Це були 
мої університети в повному сенсі цього слова. Ніякий інститут 
не дав би мені ніколи таких безцінних знань», – згадував худож-
ник [3]. Кожен з театрів мав свою неповторну творчу позицію, 
власний погляд на світ і завдання мистецтва. Режисер – худож-
ник – актор – єдиний творчий тандем. Режисери шукають «сво-
їх» художників і надають їм право на повне самовираження в 
пошуках конструктивних особливостей тривимірного простору 
сцени. «Цілковито різні за своїми принциповими поглядами мо-
лоді театри Москви того часу захопили мене своїми пошуками, 
і, звичайно, я саме їм віддавав перевагу перед Малим театром, 
натуралістичний реалізм якого здавався мені тоді легко вкритим 
павутиною часу. Звичайно, я сприймав все інтуїтивно, і саме ін-
туїція підштовхувала мене ставити Таїровський естетизм вище 
Мейєрхольдівського усвідомленого конструктивізму. Навіть 
МХАТ здавався мені тоді трохи застарілим» [3]. Із творчих від-
ряджень до Москви Ф. Нірод виніс переконання, що художник 
у театрі – не пасивна людина, не виконувач режисерського за-
думу, а активна творча особистість, творець пластичного образу 
вистави.

У 1920-х – на початку 1930-х років театр перебував на під-
несенні. Молодь захоплювалася театральними експериментами 
Всеволода Мейєрхольда, Олександра Таїрова, Леся Курбаса. 
Для того, щоб подивитися вистави перших двох, Ф. Нірод з ве-
ликими пригодами добирався до Москви і через багато років з 
неабияким задоволенням розповідав про них. На піднесенні пе-
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ребувала і сценографія. Відбувалися дискусії щодо ролі живо-
пису у виставі, а на сценах провідних театрів панував захоплю-
ючий вигадкою, свободою та азартом конструктивізм Любові 
Попової, братів Стенбергів, а в Україні – Анатолія Петрицького, 
Вадима Меллера, Олександра Хвостенка-Хвостова та ін. Худож-
ники виступали як новатори та наполегливі реформатори сцени. 
Новаторство почалося у відпрацьовуванні принципово нового 
підходу до організації сценічного простору. Категорично від-
кидалися живописні полотна, розкривався фактурно неприхова-
ний простір тривимірної сцени, активно використовувалася кон-
струкція. Працювали чіткі ритми індустріального часу, стрима-
ність кольорів, відверта фактурність сценічних конструкцій та 
предметів. Експериментували з обертовими сценами, активним 
діючим компонентом вистави стало освітлення. На певний час 
художники перестали живописати, презентуючи свої здібності 
архітекторів та інженерів простору. На сценічних майданчиках 
головував конструктивізм і панували композиції, у яких пере-
мішані різноманітні площадки, сходи, пандуси, пропелери, що 
робило театральні новобудови активним, дієвим елементом 
вистави. Художник вибудовував не абстрактну конструктивну 
композицію, він працював у тісному контакті з режисером та 
акторами, яким передбачалося жваво існувати в запропонова-
ному просторі: бігати, стрибати, здійснювати кульбіти, злітати 
над поверхнею сценічного майданчика тощо. Режисерсько-сце-
нографічний тандем мав стати настільки єдиним і технічно від-
працьованим, щоб чинний у цій вибудові актор міг активно про-
явити свої мистецько-пластичні здібності заради головної ідеї 
вистави.

Молодий художник театру Ф. Нірод отримав на все жит-
тя надзвичайно яскравий творчий досвід і ледь-ледь встиг не-
довго попрацювати в конструктивістській манері. Збережені в 
театральних музеях Києва, Москви, Санкт-Петербурга ескізи 
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декорацій та костюмів до вистав «Вільгельм Телль» Ф. Шилле-
ра, «Вулиця радості» М. Зархі, «Рабан» В. Вандурського свід-
чать про вміння митця опановувати тривимірний простір сцени 
не лише конструкціями, а й за допомогою обмеженої колірної 
гами, умовністю і лаконізмом. В ескізах костюмів персонажів, 
які нерідко виходять за межі технічного малюнка, Ф. Нірод по-
стає психологом, сатириком і художником, який активно пере-
втілюється, грає в кожного конкретного героя, створюючи гострі 
портретні характеристики персонажів. «Ряд таких ескізів – це 
справжня галерея персонажів, побачених художником у сценіч-
ній дії, у мізансценах, в єдності зі створюваним ним сценічним 
середовищем» [4].

Пластичне вирішення вистави «Рабан» В. Вандурського 
(1933) було «лаконічне, загострене і сприяло сценічному пере-
творенню соціального змісту п’єси» [1]. Художник за допомогою 
композиції з ширм, сходів із зігнутих площин активно освоїв 
простір сцени, а насичено-червоні кольори надали їй напруже-
ної, драматичної атмосфери. Невеликий розмір сцени, відсут-
ність значних коштів на оформлення активізували творчі зді-
бності митця. Верхню частину сцени формували софіти, які під 
час дії рухалися в темпі вальсу, що супроводжував дію вистави. 
Простір сцени заповнювали конструкції і предмети реквізиту, які 
мали допомагати майже миттєво змінювати 23 епізоди  дії [7].

Коли М. Уманський пішов з театру, Ф. Нірод обійняв посаду 
головного художника, а після служби в армії повернувся в те-
атр, якого вже фактично не було, і його звільнили без будь-яких 
пояснень. 

Справжній митець завжди відповідає вимогам свого часу. 
У 1930-х роках, на початку творчого шляху, пошуки Ф. Нірода 
збіглися з творчими знахідками художників-конструктивістів, 
сценографів Камерного театру О. Таїрова та ін. Оцінюючи цей 
етап становлення, мистецтвознавець І. Вериківська вважала, що 
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в роботах Ф. Нірода 1930-х років проявилися риси, притаманні 
київській школі сценографії – конструктивність, чіткість, гра-
фічність, колористична стриманість [4]. Підсумовуючи свій до-
свід роботи в Польському театрі, Ф. Нірод зауважив, що цей пе-
ріод був для нього, «ще зовсім “зеленого”, вельми значним» [3].

Однак якнайповніше мистецька індивідуальність художника 
проявилася в 1950–1980-х роках, коли робота в музичних теат рах 
України виявила його майстерність в об’ємно-живописній деко-
рації, розкрила палітру, побудовану на тонких нюансах між де-
кораціями і костюмами, відкрила режисерські здібності. У кож-
ній своїй виставі Ф. Нірод грав, відкриваючи глибини власної 
індивідуальності, намагався знайти такі образи, які наближують 
безсмертні класичні твори до сучасності. Саме це ставило його 
в один ряд з провідними художниками театру ХХ ст.
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Пропонована публікація є перекладом з польської мови фрагмен-
тів із книжки спогадів видатного піаніста А. Рубінштейна «Мої молоді 
літа» про концерти і його перебування в Києві на початку ХХ ст.
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Proponowana publikacja jest tłumaczeniem z polskiego, fragmentu o 
koncertach i pobycie w Kijowie na początku XX wieku wybitnego pianisty 
Artura Rubinsteina w swojej książce wspomnień Moje młode lata.

Słowa  kluczowe: Artur Rubinstein, kompozytor, Kijów, modernizm, 
avangardyzm.

The proposed publication is a translation from Polish of fragment about 
concerts and stay in Kyiv in the early XX century of outstanding pianist Artur 
Rubinstein from his book of memories Moje młode lata (My young years).

Keywords: Artur Rubinstein, composer, Kyiv, modernism, avant-
gardism. 

Артур Рубінштейн – видатний польський піаніст ХХ ст. єврей-
ського походження. Автор фортепіанних та інструментально-ан-
самблевих творів. Партнер в інструментальних ансамблях скри-
палів Я. Хейфеца й Г. Шерінга, віолончелістів Г. П’ятигорського 

* Фрагменти спогадів за виданням: Rubinstein A. Moje młode lata. – Kraków : 
PWM, 1986.
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й Е. Фаєрмана. Один з найкращих виконавців творів Й. Брам-
са і Ф. Шопена, а також тогочасних іспанських і бразильських 
композиторів. Народився 1886 року (за іншими відомостями – 
1887 р.) у місті польських ткачів – Лодзі. Ще з юнацьких часів 
був товаришем композитора К. Шимановського 1, популяриза-
тором його фортепіанної творчості у світі. А. Рубінштейну ком-
позитор присвятив фортепіанні Варіації h-moll ор. 3, написані 
в 1901–1903 роках. Першовиконавець (разом з одним з найви-
датніших скрипалів у світі першої третини ХХ ст. – П. Кохан-
ським 2) інших творів К. Шимановського – Другої фортепіанної 
сонати ор. 21 і Скрипкової сонати d-moll ор. 9. Брав участь в ав-
торських концертах композитора, у тому числі й у Львові (25 бе-
резня 1912 р.) [9, с. 254]. Окрім зазначених Варіацій, К. Ши-
мановський присвятив піаністу-виконавцю заключну, третю, 
п’єсу «Серенада дон Жуана» з фортепіанного циклу «Маски» 
ор. 34 (1915–1916) (написану, як і більшість композицій, на його 
батьківщині, у с. Тимошівка (нині – Кам’янський р-н Черкась-
кої обл.)), мазурки № 1–4 ор. 50 (1924 – початок 1925 р.) 3 та 
Четверту симфонію (Symphonie concertante) для фортепіано з 
оркестром ор. 69 (1932) 4. А. Рубінштейн виступав також кон-
цертмейстером сестри композитора – співачки С. Корвін-Шима-
новської 5. Однак листування між піаністом і композитором не 
збереглося. А. Рубінштейн – автор спогадів «Мої молоді роки» 
й «Моє довге життя» 6. Помер 1982 року в Женеві (Швейцарія).

Як відомо, музою К. Шимановського була визначна організа-
торка мистецького життя в Україні, художниця-модерністка (се-
цесіоністка) Наталія Михайлівна Давидова 7, з відомого україн-
ського козацького роду Гудим-Левковичів. Дружина предводителя 
Київського повітового дворянства, поета, племінника П. Чайков-
ського (він написав тексти інтермедій для опери «Пікова дама») 
та онука декабриста – Дмитра Давидова (1870–1929), автора 
кількох поетичних збірок (одну з них – «Стихотворения» (Киев, 
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1904) – він присвятив своїй дружині). На його вірші К. Шиманов-
ський написав 1915 року, у Тимошівці, Три пісні ор. 32. Це було 
єдиним його зверненням до віршів російською мовою. Маєток 
Давидових розміщувався неподалік Тимо шівки – у с. Вербівка 
(нині – Кам’янський р-н Черкаської обл.), де, окрім К. Шиманов-
ського, нерідко гостював П. Чайковський, який написав ряд тво-
рів 8. Н. Давидова 1900 року організувала в маєтку, згодом відому 
у світі, сільську артіль вишивальниць, яка, поряд з відродженням 
традиційного українського народного мистецтва, стала одним з 
перших в Україні осередків модернізму та авангардизму (у тому 
числі й супрематизму), вишиваючи за ескізами не тільки Н. Дави-
дової, але й інших запрошених нею художніх керівників артілі: з 
1915 року – О. Екстер, згодом також К. Малевича, Н. Генке-Мелер 
та інших [16]. Тож не випадково Н. Давидовій К. Шимановський 
присвятив свою Другу фортепіанну сонату A-dur ор. 21 (1910–
1911). Художниця стала прототипом графині Ланської – головної 
героїні його написаного в Єлисаветграді (нині – м. Кіровоград) 
філософського роману «Ефеб» (збереглися тільки фрагменти). До 
переїзду композитора до Польщі в 1919 році Н. Давидова мала чи 
не найбільший вплив на естетичний світогляд К. Шимановського 
з-поміж його польських, російських та українських сусідів. У роз-
міщеному неподалік селищі Кам’янка (нині – райцентр у Черкась-
кій обл.) мешкали родичі названих Давидових, подружжя Лев і 
Маріанна Давидови, також знайомі К. Шимановського. Маріанні 
він присвятив написану в Тимошівці поему «Навзікая» з фортепі-
анного циклу «Метопи» ор. 29 [10, с. 466].

Владислав Ідзіковський (1864–1944) – київський видавець і 
продавець нотної літератури, власник фірми «Леон Ідзіковський» 
(ім’я батька Владислава), яка включала концертне бюро й була 
одним з музичних осередків Києва початку ХХ ст. Викупивши 
1897 року у видавця Б. Корейва музичне видавництво з правами 
на ранні твори М. Лисенка, В. Ідзіковський опублікував майже 
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всі твори українського композитора (також деякі опуси К. Сте-
ценка, Я. Степового, В. Заремби, М. Завадського, В. Зентарсько-
го, П. Сениці, М. Тутковського, у тому числі на вірші Т. Шевчен-
ка) і придбав права на них (докладніше про В. Ідзіковського див. 
розвідку О. Шевчук [25]. – А. К.). У 1937 році ці права викупив 
митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Шеп-
тицький. У видавництві В. Ідзіковського, котрий як власник кон-
цертного бюро і представник Московського концертного агент-
ства С. Кусевицького 9 організовував А. Рубінштейнові концер-
ти в Києві, К. Шимановський планував 1910 року опублікувати 
свою тричастинну фортепіанну Фантазію C-dur op. 14 (1905), 
присвячену уродженцю Єлисаветграда, згодом видатному піа-
ністу й педагогу, Г. Нейгаузу 10.

Приятель А. Рубінштейна й К. Шимановського Ю. Ярошин-
ський був цукровим магнатом; грав на фортепіано, навіть був 
партнером П. Коханського під час сольних концертів останнього 
в Києві. У його маєтку в с. Заруддя (нині – Оратівський р-н Ві-
нницької обл.) К. Шимановський разом зі скрипалем П. Кохан-
ським створив світовий скрипковий стиль ХХ ст., якому влас-
ник обійстя подарував скрипку роботи Антоніо Страдиварі [13, 
с. 3–4]. Композитор написав там цикл скрипкових поем «Міфи» 
op. 30 (1915), Перший скрипковий концерт op. 35 та Ноктюрн, 
присвячений А. Коханському, із циклу «Ноктюрн і тарантела» 
для скрипки й фортепіано op. 28. П. Коханський також зробив 
редакції названих творів композитора.

Київ початку ХХ ст. 11 був тісно пов’язаний як з українською, 
так і російською та польською музичними культурами. У Києві 
К. Шимановський разом з родиною провів три воєнні зими 1915–
1917 років. Тут він написав п’єсу «Острів сирен» з фортепіанного 
циклу «Маски». У той час у Києві неодноразово виконували його 
композиції, зокрема й Скрипкову сонату, про яку йшлося вище, 
а В. Ідзіковський, як уже зазначалося, провадив з композитором 
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перемовини щодо публікації деяких творів у своєму видавництві 
«Леон Ідзіковський». Там мешкали також уже згадувані Дмитро і 
Наталя та Лев і Маріанна Давидови, Ю. Ярошинський. 

Спогади А. Рубінштейна становлять для українського читача 
неабиякий інтерес. Пропонуємо відповідні фрагменти з поль-
ського видання його спогадів «Мої молоді роки» в перекладі 
українською мовою.

Артур РУБІНШТЕЙН

[КИЇВ ЮЗЕФА ЯРОШИНСЬКОГО]

Після повернення [із Заруддя. – А. К.] до Києва, де нам 
[з Ю. Ярошинським. – А. К.] довелося кілька годин чекати на по-
тяг, Юзеф узяв мене до своєї міської резиденції, де займав третій 
поверх. Тут, у кімнатах, де він мешкав ще як студент, усе було 
позначене найкращим смаком.

– Я не буду вдома десь годину, – сказав Юзеф, – а як поверну-
ся, то візьму тебе на обід у готель «Континенталь» 12.

– Чи не міг би ти вже тепер взяти мене із собою? – запитав я.
– Ні, краще почекай мене тут. Маю залагодити деякі справи.
Через неповну годину він повернувся. 
– Артуре, маю для тебе сюрприз!
Він витягнув з кишені великий набитий конверт і вклав його 

мені в руку. Конверт містив сорок сторубльових купюр загаль-
ною сумою в чотири тисячі рублів. Це був справжній сюрприз!

– Я пішов у банк залагодити кілька справ, – повідомив він. – 
Тримаючи в руках гроші, я подумав про несправедливість, яку 
завдав тобі. Тож тут маєш мій борг. Сподіваюся, що ти ще змо-
жеш повернутися до Парижа й далі робити кар’єру.

– Дякую тобі, Юзеку, дякую тобі, ти – найщедріший друг на 
світі, – вигукнув я, розціловуючи його в обидві щоки. – Але поки 
що Париж не береться до уваги… Концертний сезон уже закін-
чився. А літо у Франції знищило би мене. Зрештою, ти знаєш, 
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що восени Павло [Коханський. – А. К.] і я мусимо щось робити 
щодо служби в армії.

Збуджений його дарунком і маючи так багато грошей у кише-
ні, я почувався щасливим, і мене опанував фривольний настрій.

– Юзеку! – кричав я. – Я маю чудову ідею. Ти підозрював, що 
твої гроші підуть винятково на розваги… Та зробімо так, тільки 
разом: ти, Павло і я. Здійснімо великий об’їзд столиць! Їдьмо до 
Берліна, Парижа та Лондона, де будемо тішитися кожною прове-
деною там миттю. Навіщо, у дідька, існують гроші, якщо не для 
задоволення? А це для мене є справжнім життям… Решта – це 
тільки підготовка до нього. Це правда, що Берлін може мати без-
ліч спокус, натомість Париж, якщо маєш гроші, увесь належить 
тобі, а в Лондоні великий сезон тільки розпочинається. Я знаю, 
що все це видається божевіллям, але могло би стати чудовим. Ну 
й що ти на це скажеш?

Юзеф вислухав мене зі здивованим виразом обличчя; мої га-
рячковість та ентузіазм діяли на нього, як гіпноз.

– Це звучить чудово, але.., – якусь мить він мовчав, ніби шу-
каючи контраргументи, нарешті додав, збентежений, – …але в 
серпні я збирався їхати в Карлсбад [нині – курорт Карлови Вари 
в Чехії. – А. К.] на лікування.

– Чого б тобі не поїхати? – швидко відповів я. – Ми поїдемо 
разом з тобою і без лікування чудово проведемо час. 

Сталося по-моєму. Усе почалося із жарту, аж тут Юзеф не-
сподівано опинився у своїй тарілці; він підстрибував, робив свої 
славнозвісні гімнастичні вправи, голосно реготав та верещав:

– Ти, дідько, ти… Тобі навіть убивство минулося б!
Коли він уже дещо заспокоївся, то запитав:
– А чи ти певен, що Павлові [Коханському. – А. К.] сподоба-

ється ця ідея? 
(Rubinstein A. Moje młode lata. –  

Kraków : RWM, 1986. – S. 304–305.) 
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КИЇВ НАТАЛІ Й ДМИТРА ДАВИДОВИХ 
ТА ВЛАДИСЛАВА ІДЗІКОВСЬКОГО

Наступною та останньою зупинкою був Київ, який я пам’ятав 
за попередніми візитами 13. Тут концерт організувало москов-
ське агентство Кусевицького, а підготовкою керував поляк, пан 
Ідзіковський, власник великого книжкового й нотного магазину. 
До столиці України я прибув зранку, у день концерту; тут був 
пронизливий мороз. Після гарячої ванни і сніданку я пішов на 
зустріч із Ідзіковським – невисоким старшим паном з інтелігент-
ним обличчям, який прийняв мене у своєму кабінеті.

– Ми так радіємо, що ви приїхали грати в нас, у Києві, – ска-
зав він. – Тільки шкода, що ви не маєте в програмі [Кароля. – 
А. К.] Шимановського. Тут мешкає чимала група поляків, які ви-
являють величезне зацікавлення нашим молодим композитором.

– Це чудово! – вигукнув я. – Виявляється, що Київ знає про 
Шимановського більше, ніж Варшава. Тож дуже прошу вас вста-
вити у програму замість Шумана Варіації Шимановського 14.

– Боюся, що сьогодні ви матимете погану відвідуваність. Ба-
чите, публіка вас не знає, але я певен, що зміна програми при-
несе користь. Я чув вашу гру у Варшаві й передбачаю великий 
успіх, – усміхнувся він.

Ідзіковський провів мене до концертної зали, що була влас-
ністю київського Купецького зібрання 15. Розміщена в міському 
парку, вона вирізнялася красивими пропорціями й ідеальною 
акустикою, і вигляд мала також дуже симпатичний. Фортепіа-
но, добрий «Бехштейн», було добре настроєне. Я репетирував 
на ньому близько години, а потім легко пообідав і довго відпо-
чивав. Виконання Варіацій Кароля для обізнаної публіки було 
багатообіцяючою приємністю.

Увечері, під час концерту, зала була, власне, порожньою. Якщо 
не зважати на жменьку юнаків на стоячих місцях, у залі було 
близько п’ятдесяти розпорошених осіб. На відміну від багатьох 
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моїх колег, які при незначній заповненості поводять себе як «об-
ражені», я завжди ставився до жменьки присутніх у залі як до 
обраних представників заповненого залу. Тож Сонату [Людвіга. – 
А. К.] Бетховена, що відкривала програму, я заграв старанно і з по-
чуттям. Нечисленні присутні виявилися музичними «вершками», 
добре обізнаними з музикою, яку я виконував. Після Сонати було 
відчинено двері; увійшло вісім чи дев’ять оcіб у вечірніх строях, 
які зайняли місця в першому ряду. Через запізнення вони мали 
вигляд дещо збентежений, але я заспокійливо до них усміхнувся.

Наступним твором програми був Шимановський. Я дуже лю-
бив цей твір і заграв його всім серцем. Його було прийнято з по-
вагою, але без захоплення. Тільки новоприбулі аплодували з ен-
тузіазмом, а під час перерви один з них увійшов до артистичної 
і представився як граф Прушинський, поляк. По-французькому 
він говорив краще, ніж по-польському, і просив пробачити, що зі 
своїми товаришами пропустив початок концерту.

– У Києві концерти починаються занадто рано, – сказав він, – 
а треба ж іще повечеряти, чи не так? Ми прийшли, щоби вас 
послухати, але головно задля музики Шимановського. Дмитро 
Львович Давидов із дружиною є моїм сусідом і сердечним дру-
гом, від їхнього імені я хотів би запросити вас на спільну вечерю.

Запрошення я прийняв із приємністю; його друзі заінтригу-
вали мене – справили враження симпатичних та інтелігентних.

Закінчення програми принесло мені великий успіх. Молоді 
слухачі зі стоячих місць підійшли під саму сцену й хотіли ще і 
ще. Заспокоїлися тільки після четвертого бісу.

Граф Прушинський обурився:
– Що ж це за виховання! Змушувати вас грати і стояти перед 

нашим носом, ніби вони були власниками залу.
– Прошу їх занадто не звинувачувати, пане графе, – розсмі-

явся я. – Так уже буває, що мені під час концертів подобається 
саме така поведінка.
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І
гом, від їхнього імені я хотів би запросити вас на спільну вечерю.

І
гом, від їхнього імені я хотів би запросити вас на спільну вечерю.

Запрошення я прийняв із приємністю; його друзі заінтригуІЗапрошення я прийняв із приємністю; його друзі заінтригу
вали менеІвали мене

Закінчення програми принесло мені великий успіх. Молоді ІЗакінчення програми принесло мені великий успіх. Молоді 
слухачі зі стоячих місць підійшли під саму сцену й хотіли ще і Іслухачі зі стоячих місць підійшли під саму сцену й хотіли ще і Іще. Заспокоїлися тільки після четвертого бісу.Іще. Заспокоїлися тільки після четвертого бісу.

Граф Прушинський обурився:ІГраф Прушинський обурився:
– Що ж це за виховання! Змушувати вас грати і стояти перед І– Що ж це за виховання! Змушувати вас грати і стояти перед 

М
і представився як граф Прушинський, поляк. По-французькому 

М
і представився як граф Прушинський, поляк. По-французькому 
він говорив краще, ніж по-польському, і просив пробачити, що зі 

М
він говорив краще, ніж по-польському, і просив пробачити, що зі 
своїми товаришами пропустив початок концерту.

М
своїми товаришами пропустив початок концерту.

У Києві концерти починаються занадто рано,

М
У Києві концерти починаються занадто рано,

а треба ж іще повечеряти, чи не так? Ми прийшли, щоби вас 

М
а треба ж іще повечеряти, чи не так? Ми прийшли, щоби вас 

Мпослухати, але головно задля музики Шимановського. Дмитро Мпослухати, але головно задля музики Шимановського. Дмитро 
Львович Давидов із дружиною є моїм сусідом і сердечним друМЛьвович Давидов із дружиною є моїм сусідом і сердечним дру
гом, від їхнього імені я хотів би запросити вас на спільну вечерю.Мгом, від їхнього імені я хотів би запросити вас на спільну вечерю.

Запрошення я прийняв із приємністю; його друзі заінтригуМЗапрошення я прийняв із приємністю; його друзі заінтригу
– справили враження симпатичних та інтелігентних.М– справили враження симпатичних та інтелігентних.

Закінчення програми принесло мені великий успіх. Молоді МЗакінчення програми принесло мені великий успіх. Молоді 
слухачі зі стоячих місць підійшли під саму сцену й хотіли ще і Мслухачі зі стоячих місць підійшли під саму сцену й хотіли ще і 

Ф
вигляд дещо збентежений, але я заспокійливо до них усміхнувся.

Ф
вигляд дещо збентежений, але я заспокійливо до них усміхнувся.

Наступним твором програми був Шимановський. Я

Ф
Наступним твором програми був Шимановський. Я

бив цей твір і заграв його всім серцем. Його було прийнято з по

Ф
бив цей твір і заграв його всім серцем. Його було прийнято з по
вагою, але без захоплення. Тільки новоприбулі аплодували з ен

Ф
вагою, але без захоплення. Тільки новоприбулі аплодували з ен
тузіазмом, а під час перерви один з них увійшов до артистичної Фтузіазмом, а під час перерви один з них увійшов до артистичної 
і представився як граф Прушинський, поляк. По-французькому Фі представився як граф Прушинський, поляк. По-французькому 
він говорив краще, ніж по-польському, і просив пробачити, що зі Фвін говорив краще, ніж по-польському, і просив пробачити, що зі 
своїми товаришами пропустив початок концерту.Фсвоїми товаришами пропустив початок концерту.

У Києві концерти починаються занадто рано,ФУ Києві концерти починаються занадто рано,
а треба ж іще повечеряти, чи не так? Ми прийшли, щоби вас Фа треба ж іще повечеряти, чи не так? Ми прийшли, щоби вас 

Е
чуттям. Нечисленні присутні виявилися музичними «вершками», 

Е
чуттям. Нечисленні присутні виявилися музичними «вершками», 
добре обізнаними з музикою, яку я виконував. Після Сонати було 

Е
добре обізнаними з музикою, яку я виконував. Після Сонати було 
відчинено двері; увійшло вісім чи дев’ять оcіб у вечірніх строях, Евідчинено двері; увійшло вісім чи дев’ять оcіб у вечірніх строях, 
які зайняли місця в першому ряду. Через запізнення вони мали Еякі зайняли місця в першому ряду. Через запізнення вони мали 
вигляд дещо збентежений, але я заспокійливо до них усміхнувся.Евигляд дещо збентежений, але я заспокійливо до них усміхнувся.

Наступним твором програми був Шимановський. ЯЕНаступним твором програми був Шимановський. Я дуже люЕдуже лю-Е-
бив цей твір і заграв його всім серцем. Його було прийнято з поЕбив цей твір і заграв його всім серцем. Його було прийнято з по
вагою, але без захоплення. Тільки новоприбулі аплодували з енЕвагою, але без захоплення. Тільки новоприбулі аплодували з ен
тузіазмом, а під час перерви один з них увійшов до артистичної Етузіазмом, а під час перерви один з них увійшов до артистичної 
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Він повів мене до ресторану в Ґранд Отелі, де ми застали 
кількох його друзів, які вже чекали на нас. Я там мав милий 
сюрприз: Дмитро Давидов був сином сестри композитора Чай-
ковського, а отже, [його рідного брата. – А. К.] мого друга Мо-
деста Чайковського, якому я дуже завдячував 16. Дружина, На-
талія, виявилася одною з тих рідкісних людей, яких неможливо 
забути, – вона випромінювала якесь світло, надзвичайну шля-
хетність серця та інтелігентність, що одразу ж мене зачарували. 
Їхні друзі були людьми цікавими, сповненими життя, а вечеря 
в Ґранд Отелі стала початком дружби, яку з радістю зберігаю 
в пам’яті. Усі одностайно наполягали на тому, щоб я не їхав з 
Києва, доки не дам його мешканцям ще одного шансу послухати 
моєї гри. Коли я песимістично запитав, звідки певність, що цьо-
го разу хтось захоче прийти, мені відповіли:

– Дмитро Давидов – предводитель українського дворян-
ства 17, а його шваґро Гудим-Левкович – зять генерала Трепова, 
губернатора України 18. Удвох вони можуть заповнити в Києві 
десять залів.

Це поклало кінець моїм сумнівам. Я пообіцяв, що поговорю 
щодо другого концерту з Ідзіковським. Бідака прийняв мене із 
сумним виразом обличчя.

– Агентство Кусевицького втратило вчора трохи грошей, – ска-
зав він. – Сподіваюся, що наступного року матимете більше щастя.

Коли я сказав йому про свої наміри й назвав прізвища патро-
нів, він сплеснув у долоні й вигукнув:

– Ви просто в сорочці народилися!
Зазначений концерт випав на кінець тижня, тож я мав п’ять 

днів на підготовку програми. Давидови опікувалися мною весь 
час перебування в Києві; всі дні я проводив у них удома, грав 
на їхньому фортепіано, снідав, обідав та вечеряв з ними. Вони 
організували також великий прийом, на якому представили мене 
київському товариству. У день концерту всі місця було продано. 
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І
сумним виразом обличчя.

І
сумним виразом обличчя.

– І– Агентство Кусевицького втратило вчора трохи грошей,ІАгентство Кусевицького втратило вчора трохи грошей,
зав він.Ізав він. – Сподіваюся, що наступного року матимете більше щастя.І– Сподіваюся, що наступного року матимете більше щастя.

Коли я сказав йому про свої наміри й назвав прізвища патроІКоли я сказав йому про свої наміри й назвав прізвища патро
нів, він сплеснув у долоні й вигукнув:Інів, він сплеснув у долоні й вигукнув:

– І– Ви просто в сорочці народилися!ІВи просто в сорочці народилися!
Зазначений концерт випав на кінець тижня, тож я мав п’ять ІЗазначений концерт випав на кінець тижня, тож я мав п’ять 

днів на підготовку програми. Давидови опікувалися мною весь Іднів на підготовку програми. Давидови опікувалися мною весь 

М
го разу хтось захоче прийти, мені відповіли:

М
го разу хтось захоче прийти, мені відповіли:

Дмитро Давидов

М
Дмитро Давидов – предво

М
– предво

, а його шваґро Гудим-Левкович

М
, а його шваґро Гудим-Левкович

губернатора України

М
губернатора України 18

М
18. Удвох вони можуть заповнити в Києві 

М
. Удвох вони можуть заповнити в Києві 

десять залів.

М
десять залів.

Це поклало кінець моїм сумнівам. ЯМЦе поклало кінець моїм сумнівам. Я
щодо другого концерту з Ідзіковським. Бідака прийняв мене із Мщодо другого концерту з Ідзіковським. Бідака прийняв мене із 
сумним виразом обличчя.Мсумним виразом обличчя.

Агентство Кусевицького втратило вчора трохи грошей,МАгентство Кусевицького втратило вчора трохи грошей,
– Сподіваюся, що наступного року матимете більше щастя.М– Сподіваюся, що наступного року матимете більше щастя.

Коли я сказав йому про свої наміри й назвав прізвища патроМКоли я сказав йому про свої наміри й назвав прізвища патро
нів, він сплеснув у долоні й вигукнув:Мнів, він сплеснув у долоні й вигукнув:

Ф
Їхні друзі були людьми цікавими, сповненими життя, а вечеря 

Ф
Їхні друзі були людьми цікавими, сповненими життя, а вечеря 
в Ґранд Отелі стала початком дружби, яку з радістю зберігаю 

Ф
в Ґранд Отелі стала початком дружби, яку з радістю зберігаю 
в пам’яті. Усі одностайно наполягали на тому, щоб я не їхав з 

Ф
в пам’яті. Усі одностайно наполягали на тому, щоб я не їхав з 
Києва, доки не дам його мешканцям ще одного шансу послухати 

Ф
Києва, доки не дам його мешканцям ще одного шансу послухати 
моєї гри. Коли я песимістично запитав, звідки певність, що цьоФмоєї гри. Коли я песимістично запитав, звідки певність, що цьо
го разу хтось захоче прийти, мені відповіли:Фго разу хтось захоче прийти, мені відповіли:

– предвоФ– предводитель українського дворянФдитель українського дворян
, а його шваґро Гудим-ЛевковичФ, а його шваґро Гудим-Левкович – зять генераФ– зять генера

. Удвох вони можуть заповнити в Києві Ф. Удвох вони можуть заповнити в Києві 

Е
. Дружина, На

Е
. Дружина, На

талія, виявилася одною з тих рідкісних людей, яких неможливо 

Е
талія, виявилася одною з тих рідкісних людей, яких неможливо 

– вона випромінювала якесь світло, надзвичайну шляЕ– вона випромінювала якесь світло, надзвичайну шля
хетність серця та інтелігентність, що одразу ж мене зачарували. Ехетність серця та інтелігентність, що одразу ж мене зачарували. 
Їхні друзі були людьми цікавими, сповненими життя, а вечеря ЕЇхні друзі були людьми цікавими, сповненими життя, а вечеря 
в Ґранд Отелі стала початком дружби, яку з радістю зберігаю Ев Ґранд Отелі стала початком дружби, яку з радістю зберігаю 
в пам’яті. Усі одностайно наполягали на тому, щоб я не їхав з Ев пам’яті. Усі одностайно наполягали на тому, щоб я не їхав з 
Києва, доки не дам його мешканцям ще одного шансу послухати ЕКиєва, доки не дам його мешканцям ще одного шансу послухати 
моєї гри. Коли я песимістично запитав, звідки певність, що цьоЕмоєї гри. Коли я песимістично запитав, звідки певність, що цьо
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Це був чудовий вечір: губернатор у парадній формі, увінчаний 
орденами, зайняв місце в першому ряду в оточенні ад’ютантів та 
їхніх дружин, а за ними – всі «вершки» місцевого суспільства. 
Я багато грав Шопена, який мав величезний успіх. Володими-
ра Горовиця 19 – тоді ще маленького хлопчика – привели, як я 
пізніше довідався від нього самого, щоб він послухав мою гру. 
Дмитро Львович із дружиною організували великий прийом у 
Ґранд Отелі.

Ідзіковський не тямив себе від радощів.
– Ми мусимо негайно оголосити про ще один сольний кон-

церт, – вигукнув він. – Цілковито шопенівський!
Загалом я дав у Києві чотири концерти. Два останніх були 

такі самі вдалі, як і другий. Під час усього турне по Росії тільки 
серця мешканців столиці України я завоював по-справжньому. 
Коли я розраховувався з Ідзіковським, то сподівався, що отри-
маю чималу суму; а тимчасом він вручив мені чек на неповну 
тисячу рублів.

– Це все, що я заробив на трьох проданих концертах? – за-
питав я.

– Я представник агентства Кусевицького, – відбився він, – 
яке обтяжило мене вашим великим боргом. Я мусив відрахувати 
дефіцит з першого концерту і п’ятсот рублів, що ви отримали 
у Варшаві. До того ж кошти, пов’язані із чотирма київськими 
концертами, були дуже великими.

Хочеш – не хочеш, а я мусив йому вірити і, усупереч власно-
му досвіду, прийняти, але пообіцяв собі в душі, що на майбутнє 
буду уважно слідкувати за надходженнями з продажу квитків.

Давидови наполягали, щоб літо чи принаймні частину літа я 
провів у їхньому сільському маєтку – Вербівці; звісно, я пообі-
цяв: з кожним днем щораз більше вони припадали мені до серця.

Граф Прушинський виявився чудовим гідом. Водив мене по 
місту, загалом негарному, але дуже цікавому. Там розташувався 
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І
яке обтяжило мене вашим великим боргом. Я

І
яке обтяжило мене вашим великим боргом. Я
дефіцит з першого концерту і п’ятсот рублів, що ви отримали Ідефіцит з першого концерту і п’ятсот рублів, що ви отримали 
у Варшаві. До того ж кошти, пов’язані із чотирма київськими Іу Варшаві. До того ж кошти, пов’язані із чотирма київськими 
концертами, були дуже великими.Іконцертами, були дуже великими.

ХочешІХочеш – не хочеш, а я мусив йому вірити і, усупереч власноІ– не хочеш, а я мусив йому вірити і, усупереч власно
му досвіду, прийняти, але пообіцяв собі в душі, що на майбутнє Іму досвіду, прийняти, але пообіцяв собі в душі, що на майбутнє 
буду уважно слідкувати за надходженнями з продажу квитків.Ібуду уважно слідкувати за надходженнями з продажу квитків.
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великий підземний монастир – лавра [ідеться про печери Києво- 
Печерської лаври. – А. К.], де ченці тримали мільярди рублів у 
золоті; коли хтось із царів потребував грошей, то він мусив запо-
бігати перед ченцями. Місто лежить на узгір’ї, з якого відкрива-
ється краєвид на величний Дніпро. Михайлівський [Золотовер-
хий. – А. К.] монастир був чудовою пам’яткою архітектури, ба-
гатою на вітражі, сакральні предмети із золота, коштовні камені 
та прекрасні мозаїки.

(Rubinstein A. Moje młode lata. –  
Kraków : RWM, 1986. – S. 416–420.)
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Ружицьким, Гжегожем Фітельбергом та Аполінарієм Шелюто, утворив ви-
давниче товариство «Молода Польща в музиці». У листопаді 1919 року 
переїхав до Польщі. У 1927–1929 роках очолював Варшавську консервато-
рію (середній навчальний заклад). У 1930–1932 роках – ректор Державної 
вищої музичної школи у Варшаві. В Україні написав більшість своїх тво-
рів. Його композиторську творчість дослідники градуюють на три періоди: 
ранній, романтичний; зрілий, сецесійний, імпресіоністичний; пізній, нео-
фольклористичний [докладніше див.: 14]. У 1931–1939 роках Львівський 
музичний інститут мав назву Львівська музична консерваторія ім. К. Ши-
мановського. У Кіровограді відбулися дві наукові конференції, присвячені 
зв’язкам К. Шимановського з Україною: «Кароль Шимановський і Украї-
на» (1992), «Кароль Шимановський і його мала батьківшина» (2012). [Роз-
логіше про зв’язки К. Шимановського з Україною див. у працях: 2; 4; 5; 9; 
10; 13; 15; 17; 20; 21; 22; 26; 29; 30; 33; 34; 37; 41].

2 Коханський (справжнє прізвище – Каган) Павло (1887–1934) – скри-
паль. З 1894 року навчався в Одеському музичному училищі (клас Емі-
ля Млинарського, з яким 1898 року виїхав до Варшави). Будучи вундер-
кіндом, у віці 14–16 років (1901–1903 рр.) працював концертмейстером 
Варшавського симфонічного оркестру. З 1903 року вдосконалював май-
стерність у С. Томсона в Брюсселі. З 1907 року викладав у Варшавській 
консерваторії; з 1914 – мешкав у Росії. Працював викладачем Петроград-
ської (тепер – Санкт-Петербурзької, 1916–1918) і Київської (1919–1920) 
консерваторій. Концертував у Києві (1915, 1918–1919), Львові (1920), Хар-
кові, Одесі, Умані (1915) та в інших містах України. Лише в Києві за п’ять 
місяців, упродовж 1918–1919 років, дав майже 90 концертів, виконавши 
всю відому на той час скрипкову літературу. З 1920 року працював у Поль-
щі, а з 1921-го мешкав у США (з 1924 – викладач  Джульярдської музичної 
школи в м. Нью-Йорку). Поміж його учнів – студенти Київської консерва-
торії: соліст-концертмейстер Харківського театру опери та балету С. Бру-
жанський, скрипаль оркестру Великого театру в Москві Б. Ровицький, 
керівник Квартету ім. Ж.-Б. Вільйома М. Сімкін та інші. Перший викона-
вець і редактор партії скрипки всіх скрипкових творів К. Шимановсько-
го, етапних у світовій музичній культурі творів О. Глазунова, М. Равеля, 
І. Стравинського, М. де Фальї, редактор партії скрипки Першого концерту 
для скрипки та деяких інших композицій С. Прокоф’єва. Автор каденції 
до концертів та обробок для скрипки і фортепіано творів К. Шимановсько-
го та інших композиторів. Більшість цих творів і присвячено А. Рубінш-
тейну. Окрім А. Рубінштейна, товаришував, творчо співпрацював або був 
знайомий з українськими музикантами і тими, хто був тісно пов’язаний 
з Украї ною – Ф. Блюменфельдом, Р. Глієром, М. Ерденком, З. Лодієм, 
М. Мальком, Г. Нейгаузом, Й. Прессом, Ю. Турчинським, Е. Чернецькою-
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Гешеліною, К. Шимановським, Б. Яворським та іншими. Разом з К. Ши-
мановським у с. Заруддя (нині – Оратівський р-н Вінницької обл.) створив 
світовий новий скрипковий стиль ХХ ст. [12].

3 Перед 1948 роком записав їх на грамплатівку.
4 Першу тему написав у присутності А. Рубінштейна 1927 року, у по-

мешканні письменника Я. Івашкевича, а 1955-го записав на грамплатівку з 
Лос-Анджелеським симфонічним оркестром під диригуванням Альфреда 
Валенштейна. Скрипкову сонату і Варіації ор. 3 К. Шимановського напи-
сано в ранній, романтичний період його творчості, «Серенаду Дон Жуана» 
із циклу «Маски» ор. 34 – у зрілий, сецесійний (тобто період модерну), а 
Двадцять фортепіанних мазурок ор. 50 і Четверту симфонію (Symphonie 
concertante) для фортепіано з оркестром ор. 69 – у пізній,  неофольклорис-
тичний [14].

5 Корвін-Шимановська Станіслава (за чоловіком – Бартошевич; 
1884–1938) – оперна й камерна співачка (сопрано), педагог. Сестра Ка-
роля Шимановського. Почала студіювати музику в Музичній школі Гус-
тава Нейгауза в Єлисаветграді (тепер – м. Кіровоград). Навчалася співу 
в Стефанії Козловської у Львові. Дебютувала 1906 року у Львівському 
оперному театрі партіями Стелли, Олімпії та Антонії («Казки Гоффман-
на» Ж. Оффенбаха). У 1906–1911 роках – її солістка, виступала разом з 
відомими співаками, зосібна М. Баттістіні. Згодом обрала шлях камерної 
співачки. На авторських концертах К. Шимановського у Львові (1912, 1920 
та ін.) у виконанні С. Корвін-Шимановської прозвучали як його вокальні 
твори, так і прем’єри (1908). З 1920 року виступала на оперних і камер-
них сценах Львова, Варшави, Кракова, Познані, а також Відня, Парижа, 
Праги. Викладала в консерваторіях Варшави, Любліна, Катовіце, Вільна 
(нині – Вільнюса), а також у Школі музики в Любліні. У репертуарі були 
камерно-вокальні твори Й.-С. Баха, В.-А. Моцарта, Г. Вольфа, Й. Брамса; 
вокальний цикл «Пісні мандрівного підмайстра» Г. Малера, а також тво-
ри тогочасних польських композиторів. Перша виконавиця таких творів 
К. Шимановського, як: «Пентесилея» на сл. С. Виспянського ор. 18, Дві 
пісні басків на народні тексти польською мовою ор. 44, «До дівчини», «Ви-
шивала раз Ганка» на сл. К. Чижовського (обидві пісні без опусу), «Сло-
певні» на сл. Ю. Тувіма ор. 46-bis (присвячені їй), «Дитячі вірші» на слова 
К. Іллаковича ор. 49, Чотири пісні на сл. Дж. Джойса ор. 54, Вокаліз-етюд. 
К. Шимановський присвятив їй також камерно-вокальні твори «Весь світ 
залишився вдалині» із циклу «Шість пісень» на сл. К. Тетмайєра ор. 2 
№ 1 і Чотири пісні на сл. Р. Тагора ор. 41. Під час Першої світової війни 
перебувала у Швейцарії. Для співу С. Корвін-Шимановської характерні 
висока виконавська культура, артистизм, сценічне обдарування. Автор-
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ка праць «Спомини про Кароля Шимановського» (Wspomnienia o Karolu 
Szymanowskim, Kraków, 1947), «Як потрібно виконувати твори Кароля Ши-
мановського» (Jak należy śpiewać utwory Karola Szymanowskiego, Warszawa, 
1938); спогадів про К. Шимановського – «Душа Катота» й «Останні дні 
К. Шимановського» [розлогіше про неї див.: 11].

6 Обидва видання побачили світ англійською мовою, а згодом були 
пере кладені польською. Поміж найвагоміших праць російською мовою 
див. роботи С. Хентової [3; 24]. Найґрунтовніші дослідження про піаніста, 
що побачили світ на Заході, див. за такими виданнями: [31; 32; 36].

7 Наталя Михайлівна Давидова (1875–1933) – художниця-сецесіоніст-
ка. Закінчила Київське художнє училище (1907). Дочка українського шлях-
тича, великого поміщика Михайла Васильовича Гудима-Левковича (1848–
1900) і відомої меценатки, організаторки художніх промислів і колекціо-
нерки Юлії Миколаївни Гудим-Левкович із роду Бахметьєвих (1874–1947), 
тітки російського філософа Миколи Бердяєва. Перша голова Київського 
кустарного товариства (1906). Товаришка і соратниця К. Шимановсько-
го. До переїзду композитора з України до Польщі (листопад 1919 р.) саме 
Н. Давидова мала найбільший вплив на естетичні погляди композитора, 
чи не єдина з-поміж його тимошівських домашніх і сусідів поділяючи 
новаторські погляди К. Шимановського на мистецтво ХХ ст. У 1900 році 
вона організувала майстерню з 30 сільських вишивальниць у Вербівці, 
праці яких було відзначено на 1-й Південно-руській виставці прикладного 
мистецтва (1906), 2-й Південно-руській кустарній виставці (1909); ці ро-
боти демонстрували на 2-й Всеросійській кустарній виставці в Петрогра-
ді (тепер – м. Санкт-Петербург, 1913 р.). На виставці 1909 року учасниці 
майстерні демонстрували свої вишивки, у тому числі за ескізами Н. Да-
видової. За ініціативою названої української художниці, разом з авангар-
дистками Олександрою Екстер та Євгенією Прибильською, 1915 року ці 
праці (вишивки, килими, шарфи, паски тощо) виставляли в московській 
галереї Лемерсьє. Згодом, 1917 року, у московському Салоні Михайлової 
відбулася «Друга виставка сучасного декоративного мистецтва. Вишивки 
за ескізами художників, виконані селянами Вербівки». Такі праці вона 
показувала й на найбільших світових виставках у Західній Європі, за не-
перевіреними відомостями, – у Лондоні й Парижі. Н. Давидова вивела 
українське народно-ужиткове мистецтво на європейську арену, а можливо, 
і відкрила новий напрям у світовому авангардизмі, що виростав з особли-
востей української народно-декоративної творчості. У 1915–1917 роках, у 
Вербівці, Н. Давидова, О. Екстер та К. Малевич розробили нові принципи 
моделювання одягу, а 1918 року Н. Давидова, разом з художницею-сеце-
сіоністкою Є. Прибильською, художнім керівником  (з 1910 р.) навчаль-
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но-показової килимарської майстерні й вишивальним пунктом у с. Скопці 
(нині – с. Веселинівка Баришівського р-ну Київської обл.) А. Семиградо-
вої, де працювала також світової слави художниця Ганна Собачко-Шостак, 
заснувала майстерню іграшок. Роботи (сецесійного спрямування) Н. Да-
видової майже не збереглися (відомо, що згодом виготовлені нею шалики 
були модними в Парижі). У запасниках Музею декабристів, О. Пушкіна 
та П. Чайковського в Кам’янці, зберігається виконаний Н. Давидовою 
сангіною чи олівцем у реалістичній манері портрет Сажина, економа їх-
нього з Д. Давидовим маєтку, але цей портрет, на мій погляд, не відбиває 
її прагнення поєднати українські народі засади з авангардом. Того само-
го, 1918, року Н. Давидова виїхала до Одеси, а звідти – до Німеччини. 
У 1933 році Н. Давидова покінчила із собою у Франції [докладніше про 
Н. Давидову див.: 1; 9, с. 271–273; 10, с. 481–482; 18; 28, с. 22–23, 29–31].

8 У тому числі славнозвісну початкову валторнову тему балету «Лебе-
дине озеро», яка за інтонаційним обрисом нагадує, на мій погляд, початко-
ву інтонацію відомої народної пісні «Гей, не дивуйте, добрії люди» – укра-
їнської «Марсельєзи» XVII ст. (В. Одоєвський).

9 Кусевицький Сергій Олександрович (1874–1951) – видатний сим-
фонічний та оперний диригент, контрабасист та музичний діяч. Після 
закінчення 1894 року Музично-драматичного училища Московського фі-
лармонійного товариства (клас контрабаса Й. Рамбаусека) там же і викла-
дав. Працював в оркестрі Великого театру, з 1896 року виступав як соліст-
контрабасист. З 1905 року, у Берліні, займався диригуванням (у К. Мука 
й Ф. Вейнгартнера), консультувався в А. Нікіша. У 1908 році дебютував 
як симфонічний диригент. У 1909 році повернувся в Москву, заснувавши 
Російське музичне видавництво. Мабуть, у той період і заснував власне 
концертне бюро. У 1917–1920 роках очолював Державний симфонічний 
оркестр у Петрограді. З 1920 року жив на Заході, у 1920–1928 роках ор-
ганізував і провадив Симфонічні концерти C. Кусевицького в Парижі. 
У 1924–1949 роках очолював Бостонський симфонічний оркестр у США, 
1940-го організував Беркширський музичний центр, 1942-го – Фонд імені 
Наталії Кусевицької. Першовиконавець творів О. Мессіана, А. Онеггера, 
С. Прокоф’єва, А. Русселя, І. Стравинського. Автор музичних творів, пере-
важно для контрабаса [23].

10 Генріх (серед домашніх – Гаррі) Густавович Нейгауз (1888–1964) – 
видатний піаніст і педагог. Троюрідний брат К. Шимановського, племін-
ник братів Фелікса, Сигізмунда й Станіслава Блюменфельдів. Навчався 
в Єлисаветграді – у батька, у Берліні й Відні – у Леопольда Годовсько-
го. Закінчив екстерном Петербурзьку консерваторію (1915). Виступав як 
соліст та ансамбліст із видатними скрипалями П. Коханським (у Києві), 
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Давидом Ойстрахом та Мироном Полякіним, Квартетом ім. Бетховена. 
Один з найкращих виконавців творів Й. Брамса й К. Шимановського, 
визначний інтерпретатор музики Л. Бетховена, Ф. Шопена, Р. Шумана, 
Ф. Ліста, О. Скрябіна, С. Прокоф’єва, Д. Шостаковича та інших. У 1916–
1918 роках – педагог Музичного училища в Тифлісі (тепер – м. Тбілісі), у 
1918–1922 роках – професор Київської консерваторії, з 1922-го – Москов-
ської, у 1935–1937 роках – її директор. Поміж учнів – Святослав Ріхтер, 
Еміль Гілельс, Яків Зак, Віра Горностаєва, Леонід Наумов [розлогіше про 
єлисавет градські роки родини Нейгаузів див.: 4].

11 Див. збірники: [8; 17]. Тодішні київські адреси К. Шимановського 
за нумерацією початку ХХ ст.: Левашовська (тепер – Шовковична), 11; 
Рейтарська, 17, кв. 7; Ґранд Отель (будинок, що стояв поблизу ниніш-
нього Українського дому на Європейській площі, не зберігся). Встанов-
лено також київські адреси Дмитра й Наталі Давидових: вул. Левашов-
ська (тепер – Шовковична), 29; 1911 року – вул. Трьохсвятительська, 20; 
1914 року – Севастівська (?), 29 [див.: 9, с. 468–469].

12 Нині – будинок Національної музичної академії України ім. П. І. Чай-
ковського, вул. Архітектора Городецького, 4.

13 Точну дату перебування в Києві А. Рубінштейна під час описаного ві-
зиту нині не встановлено. Проте відомо, що 11 листопада 1913 року він дав 
сольний концерт у Києві, а наприкінці року й на початку наступного – у 
Львові (див. виноску листа Анни Шимановської-старшої з Єлисаветграда 
до К. Шимановського у Відень від 27 листопада 1913 р., її лист зі Львова 
до композитора в Закопане від 7 лютого, фрагмент листа Генріха Нейгау-
за з Відня до батьків у Єлисаветград від 12 грудня 1913 р. та виноску до 
листа Тадеуша Міцинського із Закопане до К. Шимановського від 7 січня 
1914 р. [див.: 42, s. 401, 402, 409, 417].

14 Ідеться про Варіації b-moll ор. 3 К. Шимановського, присвячені 
А. Рубінштейнові.

15 Нині – Колонний зал ім. М. Лисенка Національної філармонії Украї-
ни в Києві. 

16 Свого часу він допоміг А. Рубінштейнові оформити закордонний 
паспорт для в’їзду в Росію.

17 Насправді Д. Давидов був Київським уїзним предводителем 
дворянства. 

18 Насправді Київського, Волинського та Подільського генерал-губер-
натора кінця 1908–1913 років Ф. Трепова-молодшого, при якому в Києві 
1909 року було створено Повітроплавальне товариство, відкрито зоопарк 
та побудовано перший критий ринок на Бессарабці, а 1913 року – проведе-
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но Всеросійську промислову виставку й першу Російську олімпіаду. Його 
батька, Ф. Трепова (1812–1889), який наприкінці ХІХ ст. також був Ки-
ївським генерал-губернатором, унаслідок терористичного акту 1879 року 
(за жорстоке поводження з ув’язненим) поранила народниця Віра Засулич, 
яку виправдав суд після блискучого виступу на його засіданні адвоката 
Федора Коні.

19 Володимир Горовиць (1903–1989) – видатний піаніст. Закінчив у 
Киє ві музичне училище й консерваторію (1921, класи Володимира Пу-
хальського, Сергія Тарновського та Фелікса Блюменфельда). З 1928 року 
жив у м. Нью-Йорку. Представник романтичного віртуозного піанізму, по-
слідовник лінії Антона Рубінштейна. Один з найкращих виконавців у світі 
старовинної музики (М. Клементі, Д. Скарлатті) і творів композиторів- 
романтиків (Ф. Шопен, Ф. Ліст, П. Чайковський, О. Скрябін, С. Рахма-
нінов). З 1994 року в Києві відбувається Міжнародний конкурс піаністів 
пам’яті В. Горовиця [докладніше про перебування В. Горовиця в Україні 
див. у працях: 6; 7; 19].
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ПІСНЯ ДОВЖИНОЮ В ЖИТТЯ
(інтерв’ю Олени Бабій  
з учасниками гурту «Червоні гітари»)

Цьому знаменитому гурту майже 50 років, 30 з яких його 
учасники не були в Україні. Коли приїхали, здивувалися: «І нас 
ще  пам’ятають?»  Виявилося,  музиканти  не  постарішали, 
як  і  їхня музика. За цей час нічого не  змінилося: сьогодні  їх 
також шестеро, вони так само в білих костюмах, знову гра-
ють свої твори і живуть лише музикою. Художній керівник 
колективу навіть на свята не вимикає телефон. Організову-
вати концерти йому допомагає родина. Музиканти завжди в 
дорозі,  їхнім своєрідним домом на колесах став білий мікро-
автобус із фірмовим знаком колективу. Вони – це вже леген-
дарні  польські  «Червоні  гітари»,  названі  колись  східноєвро-
пейськими «Бітлз».

Олена Бабій (О. Б.): Гурт було засновано Єжи Косселею 
і Генріком Зомерським 3 січня 1965 року у гданській кав’ярні 
«Кристал». До першого складу команди входили Бернард Дор-
новський, Кшиштоф Кленчон та Єжи Скшипчик. У цьому скла-
ді ви й записали свою першу платівку.

Єжи Скшипчик (Є. С.): Оскільки це було 50 років тому, я 
не дуже пам’ятаю, що це був за день, однак пам’ятаю місце, де 
це сталося. Це точно була кав’яpня у Гданську, що називалася 
«Кристал». Цікаво, що цього закладу вже немає, а гурт «Чер-
воні гітари» й сьогодні живе. Кав’ярня припинила своє існу-
вання кілька років тому через кризу, яка скрізь відчувається. 
Ідею створення «Червоних гітар» ми приписуємо двом музи-
кантам – Юреку Косселі та Генріку Зомерському, якого вже, на 
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жаль, немає. Юрек і сьогодні грає з нами. Саме вони виробили 
концепцію творчої діяльності групи і, власне, так виникла ця 
дата, такий собі день народження. А якщо говорити про те, що 
передувало створенню «Червоних гітар», то існував такий ко-
лектив «П’ята лінія», який, на жаль, від початку був прирече-
ний, оскільки йшлося про гурт із великою кількістю музикантів, 
серед яких із часом мала відбутися селекція і повинні були за-
лишитися найкращі. Тоді ще не було відомо, як гурт називати-
меться. І ось у січні 1965 року вже стало відомо, хто в ньому гра-
тиме і що він матиме назву «Червоні гітари». Це історія нашої 
появи… Першими творами були чотири пісні, що з’явилися на 
диску, – «Адже ти боїшся миші», «Рахуй до ста», «Така, як ти» 
та «Історія одного знайомства». Здається, усі вони й досі в нашій 
програмі. Ми грає мо їх ось уже близько 50 років.

О. Б.: Сьогодні ви співаєте по всьому світу і здебільшого 
польською мовою.

Є. С.: У 60-х роках минулого століття ми поїхали у своє пер-
ше турне по Радянському Союзу. Нам здавалося, якщо ми пере-
кладемо ці пісні російською, то вони більше подобатимуться. 
Виявилося, що люди знали всі ці пісні в оригіналі. Перекона-
ний, що сила цих творів – у їхній мелодійності, вони дуже легко 
сприймаються. А там, де нас не розуміють, ми записуємо пісні 
мовою слухачів.

О. Б.: Ваші пісні стали неймовірно популярними не лише за-
вдяки мелодійності, але й прекрасній поезії, передусім культової 
поетеси Агнєшки Осецької.

Є. С.: Контактам «Червоних гітар» з поетесою Агнєшкою 
Осецькою ми завдячуємо одному з найкращих композиторів 
польської популярної музики Северину Краєвському. Саме його 
музика надихнула Агнєшку і вона почала цікавитися «Червони-
ми гітарами». Знаєте, інші автори текстів мають значно більший 
доробок у співпраці із «Червоними гітарами», а Агнєшка напи-
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сала лише 2-3 пісні. Тут потрібно насамперед назвати пісню з 
колядками. Ну і, звісно, одну з найпопулярніших, особливо тут, 
у країнах колишнього Радянського Союзу, пісню «Нє спочнєми». 
Здебільшого Агнєшка Осецька писала тексти до балад Северина. 
Її поезія була такою красивою, вона так збігалася з нашим типом 
музики, особливо там, де була гітара, де було багато мелодійнос-
ті! Тому дует Краєвського і Осєцької став таким фантастичним.

О. Б.: Звичайно, я не можу не запитати про легендарного 
Северина Краєвського – найзагадковішого польського компози-
тора і виконавця ХХ ст. Він давно не грає в «Червоних гітарах», 
хоча його ім’я назавжди пов’язане із цим колективом. Особис-
та трагедія змусила музиканта творчо усамітнитись. Чому ж 
сьогоднішні «Червоні гітари» грають без свого Северина?

Є. С.: Запитання не позбавлене сенсу, хоча скажу щиро – я не 
в змозі на нього відповісти. Напевно тому, що Северин належить 
до людей, які на сцені не почуваються комфортно. Він, швид-
ше, любить спокій, власний дім, тишу, певний настрій. Думаю, 
у таких умовах йому легше творити, і звідси, зрештою, рішення 
відмовитися від сцени.

О. Б.: Однак справжній музикант не може існувати без 
сцени і своїх шанувальників. Сьогодні С. Краєвський дає сольні 
концерти, збирає тисячні аудиторії. Не випадково в Польщі та 
за її межами його називають польським Полом Маккартні, як 
колись «Червоні гітари» мали статус польських «Бітлз».

Є. С.: Порівняння «Червоних гітар» і «Бітлз» є для нас дуже 
високим визнанням. Бо коли тебе порівнюють із такими світови-
ми зірками – це дуже тішить. А взагалі в цьому є багато подіб-
ного. У часи, коли «Червоні гітари» були у своєму апогеї, нас 
було четверо, як і «Бітлз». Ми й одягалися, як вони. У нас схожі 
характери. У «Бітлз» був дует Леннон – Маккартні, у нас – Кра-
євський – Кленчон. Наступна аналогія: ми самі писали тексти і 
робили аранжування. І, нарешті, сумний збіг – смерть Леннона і 
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смерть Кленчона. Як бачимо, подібностей досить багато. «Бітлз» 
допомогли нам завоювати польський ринок. Польща та Європа 
вже чекали на такий собі «Бітлз Сходу», і ми, опинившись у тако-
му загальному своєрідному очікуванні, зуміли створити подібний 
гурт. Спочатку нас називали просто польськими «Бітлз», потім 
«Бітлз зі Сходу», а ми від гордості задирали носи…

О. Б.: Сьогодні в «Червоних гітарах» грає кілька поколінь 
музикантів, слухаючи концерт, складається враження, що в ко-
лективі панує повна гармонія.

Є. С.: Ідея взяти до гурту молодих людей виникла з поширеної 
думки, що «Червоні гітари» – гурт, що об’єднує покоління. Пер-
ше, про що подумалося, – якщо гурт об’єднує покоління в кон-
цертній глядацькій залі, то чому б нам не об’єднати їх на сцені. 
Це була моя дуже давня ідея. І лише коли гурт залишив Северин, 
вона змогла реалізуватися. Звичайно, існувала небезпека, що на-
шим старим симпатикам, нашим ровесникам це може не сподоба-
тися. Як виявилося, наші побоювання були безпідставними, адже 
всі сприйняли новий склад на 100 відсотків, і те, що ми бачимо на 
концертах і чуємо у відгуках, є дуже позитивним.

О. Б.: Для будь-якого колективу, що певний час не працював 
на сцені і не записував альбомів, поворотним моментом є рі-
шення повернутися. Будь-яке повернення може закінчитися як 
успіхом, так і провалом. Вони повернулися на сцену через 10 ро-
ків. Однак це не означає, що весь цей час музиканти не грали. 
Вони працювали в Німеччині і насправді планували повернутися 
на 36 концертів, та за три роки зіграли триста! Вони запро-
сили до складу молодих талановитих виконавців – Аркадіуша 
Вишневського та Марека Кіселінського, який грав у колективі 
кілька років. До речі, голос Аркадіуша Вишневського дуже подіб-
ний до голосу знаменитого соліста «Червоних гітар» Северина 
Краєвського. Пісні саме в його виконанні здобули надзвичайну 
популярність.
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Є. С.: Звичайно, нас могли забути, бо нас не було на поль-
ському ринку майже 10 років. Тому організатор, який займався 
цими концертами після нашого повернення, вирішив таким чи-
ном: «Візьму “Червоні гітари” і ще відомих у Польщі виконав-
ців. Як не підуть на “Гітари”, то підуть на кабаре чи на інших 
співаків». Мушу сказати, що самі концерти не задовольняли нас 
на 100 відсотків. Та коли їх зняло телебачення і показало, що ді-
ється в залі, як публіка жваво реагує, то це змінило наші плани і 
ми грали протягом трьох років сольні концерти по всій Польщі. 
Наприклад, в одному з найпрестижніших залів – Варшавсько-
му Конгрес-холі – ми впродовж трьох років зіграли 32 рази. Це 
абсолютний рекорд, до сьогодні ще не побитий. І, думаю, його 
ніколи не буде перевершено. Отже, незважаючи на початковий 

Гурт «Червоні гітари». 1950-ті роки
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острах, виявилося, що люди пам’ятають і знають ці пісні. І далі 
бажають слухати нашу музику. І це триває, зрештою, донині.

Існує думка, що є пісні для певного покоління, окремих іс-
торичних реалій. Змінюються часи, а відповідно й пісні. Од-
нак пісні «Червоних гітар» перевірені часом. Приємно те, що 
на концерти приходять як люди старшого покоління, так і 
зовсім молоді, навіть підлітки, і співають разом з виконавця-
ми. Щороку музиканти грають по 79 концертів. І це найкра-
ще свідчення їхньої популярності.

О. Б.: Свого часу на будівлі Посольства Польщі в Берліні 
було вивішено банер з написом «Все почалося у Гданську». Адже 
саме рух «Солідарність» поклав початок демократії у Східній 
Європі. Колишній радник Президента США Джимі Картера 
Збіґнєв Бжезінський вважає – головне, що в 1980 році світові 
дала польська «Солідарність», це надія. Поява «Солідарності» 
мала важливе значення для демократичних змін не лише в Поль-
щі, а й у інших країнах Центрально-Східної Європи.

Є. С.: Я теж вважаю, що все почалося у Гданську. І хоча 
«Червоні гітари» ніколи не були політичним гуртом, бо, скажі-
мо, ми вважали, що наша музика є дуже легкою і мелодійною, 
а для революційних цілей потрібна так звана жорстка музика, 
що несе в собі елемент майже електричного заряду. Та, напевно, 
ми самі відчували, що діється навколо. Між іншим, дивує, що 
тоді цензура пропустила текст нашої пісні «Нє спочнєми» («Не 
заспокоємося»). Бо якщо вслухатися в неї, стає зрозумілим, на-
скільки ці рядки є політичними. 

«Червоні гітари» під час подій у Гданську і Гдині саме по-
вернулися з турне по Радянському Союзу. Ми в’їхали у Гданськ, 
коли горів будинок Центрального комітету партії у Гданську, 
були перевернуті трамваї. Це була справжня війна. Звісно, ми 
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були вражені. А я саме став батьком, дружина народила сина. 
Ми жили в гірській частині Гдині, з якої було добре видно, 
що відбувається на гданській судноверфі, і було чутно пострі-
ли. Тоді багато людей загинуло. Фізично ми не брали участі у 
страйку, але підтримували його всім серцем, адже хотіли, аби 
щось змінилося. Раніше в нас був спецвідділ – Держконцерт, де 
фактично одна особа вирішувала: «Ти їдеш, а ти не їдеш». Од-
нак стоп, – так не може бути. Сьогодні ринок став нормальним. 
А колись було так, що незалежно від популярності гуртів – усі 
отримували однакові гроші. Усе одно, чи приходило 10 тисяч 
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осіб, чи двісті людей – гроші були такі самі. А сьогодні ринок 
диктує популярність і потрібність гурту. Це той позитив, який 
ми отримали при зміні устрою.

О. Б.: Розкажіть про свою родину.
Є. С.: З моєю першою і єдиною дружиною Марією ми по-

бралися 45 років тому. Результатом нашого подружжя є Марек – 
акустик нашого гурту, і Аня, яка зараз менеджер «Червоних гі-
тар». Вона має економічну освіту, уміє рахувати гроші, тож я 
вирішив залучити її до роботи. 

А чому саме члени родини мають посади? Усе дуже просто. 
Раніше «Червоні гітари» були малим підприємством і один зі 
співробітників залишив нас із такою кількістю боргів, що ми ви-
рішили – сьогодні надійніша праця родини в колективі. А ще я 
маю трьох онуків-хлопців.

О. Б.: У будь-якому музичному колективі важливу роль віді-
грає соліст. Мечислав Вондоловський – соліст гурту «Червоні 
гітари». Як Вам працюється в колективі?

Мечислав Вондоловський (М. В.): Це вже 17-й рік моєї роботи 
в гурті. Я користуюся і досвідом старших музикантів, і досвідом 
покоління молодих людей, які внесли багато сучасного й нового. 
Я спостерігаю стороннім оком і сам роблю певні висновки. На 
останньому диску з назвою «О’Кей!» є чотири мої композиції. На 
концертах ми часто виконуємо пісню «Я вже не той хлопець». Це 
моя композиція, яка народилася у співпраці з Юреком Скшипчи-
ком. Мені вже за 60. Я – щасливий дідусь. Це для мене щось винят-
кове і прекрасне в житті. Я такий щасливий, що мені постійно хо-
четься співати для онука, і так, щоб йому не було соромно за дідуся.

О. Б.: Ви не лише співаєте, але й чудово граєте на гітарі. 
Розкажіть про цей репертуар.

М. В.: Це досить обширний музичний матеріал. Я повинен 
зізнатися, що Юрек Скшипчик, пропонуючи мені роботу в гур-
ті, влучно натрапив на мене. Можливо, не візуально, бо можна 
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Олена БАБІЙ (інтерв’ю)

бути і красивішим, і краще співати. Та Господь Бог усього од-
разу не дає. Це був хороший вибір, бо я відчуваю ці пісні, які 
виходять у мене природними і зрозумілими. Виконуючи чудові 
пісні Северина Краєвського або Кшиштофа Кленчона, я завжди 
насамперед пам’ятаю про свою величезну відповідальність. Ці 
пісні саме так виконувалися моїми попередниками й саме в та-
кий спосіб промовляли до слухача. І я сподіваюся, що ось уже 
17-й рік даю цьому раду і Юрек Скшипчик не міняє вокаліста. 
Ви кажете, що я хороший гітарист. Я здивований таким зізнан-
ням, бо коли я отримав пропозицію роботи, лише тоді зняв зі 
стіни гітару, оскільки повинен був на ній грати.

Гурт «Червоні гітари». 2000-ні роки
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О. Б.: Пам’ятаєте, у 50-х роках один відомий поляк підко-
рив світ своїми темними окулярами. Пам’ятаєте хлопця з поль-
ських фільмів, у якого були закохані мільйони дівчат? Герой свого 
часу – актор Збіґнєв Цибульський. Саме він у країнах Централь-
ної та Східної Європи ввів моду на темні окуляри. Їх носив його 
герой, ховаючи від світу свій погляд. А чому ж сьогодні темні 
окуляри – невід’ємний атрибут вашого сценічного образу?

М. В.: Ці окуляри… Ну, подивіться мені в очі. Ви вважаєте, 
що їх варто показувати? Якщо йдеться про окуляри, то від само-
го початку було вирішено, що це такий сценічний імідж. І всі, 
хто мене слухає і дивиться на мене, до того звикли. Якось я на-
віть сам хотів відмовитися від цієї деталі і показати своє справж-
нє обличчя. Однак я так звик до окулярів, маючи крізь них кон-
такт зі світом, що почуваюся в них упевненіше.

О. Б.: Вони додають Вам таємничості.
М. В.: Може, я від природи такий таємничий хлопець, бо якщо 

хтось спостерігатиме за мною навіть під час виконання пісень, то 
дійде висновку: який він дивак, абсолютно не схожий на інших.

«Червоні  гітари» підкорили  світ  своїми піснями  в  далеких 
шістдесятих. Стали одним з найпопулярніших гуртів Східної 
Європи і утримували цю планку аж до кінця вісімдесятих. Уже 
в іншому складі продовжували виступати в дев’яностих, грали 
в різних країнах світу на початку ХХІ ст. Вони співають і сьо-
годні – гурт, що об’єднав три покоління музикантів та кілька 
поколінь слухачів. «Червоні гітари» вже півстоліття на сцені. 
Промайнули роки, змінився світ, а разом з ним і ми. Тепер ми 
живемо в інших країнах, з іншими законами і соціальним устро-
єм. Однак незмінним залишилося одне – їхня музика та невтом-
ність, адже «Червоні гітари» ніколи не спочивають.
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