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Włodzimierz Mokry

Krzyż  –  zwycięskie  drzewo  życia

Krzyż,  wyrażający połączenie pionu z
poziomem, stał się symbolem łączącym niebo z ziemią.
Ukazując punkt skrzyżowania świata duchowego z
rzeczywistością, wizerunek krzyża symbolizuje zespolenie
takich przeciwieństw, jak: wschód i zachód, północ i
południe, ciemność i światło, śmierć i życie. Krzyż
wskazuje także na łączące go więzi z takimi wertykalnymi
symbolami, jak góra, drabina, pomost, a zwłaszcza
drzewo.

Przypomnijmy, że krzyż na początku, jeszcze
w państwie starożytnego Rzymu oznaczał miejsce kaźni,
zaś po zniesieniu kary ukrzyżowania przez Konstantego
Wielkiego, krzyż poprzez śmierć ukrzyżowanego i
zmartwychwstałego Chrystusa stał się znakiem
zwycięstwa. Śmierć Boga-Człowieka uświęciła krzyż. Po
zwyciężeniu przez Chrystusa śmierci, śmiercią (смертію
сметь поправ) na krzyżu, utrwalona zostaje w
chrześcijaństwie tradycja czy idea „naśladowania krzyża”,
wynikająca z ogólnie wiadomego faktu, że skazani na
ukrzyżowanie musieli sami zanieść „drzewo męki” na
miejsce kaźni. Według sugestii Pawła Apostoła,
„naśladowanie krzyża” służyło pojednaniu z Bogiem.
Krzyż stając się znakiem pojednania ze Stwórcą, stawał
się zarazem znakiem pokoju, znakiem mocy Bożej.

Krzyż wśród najstarszych ludów był znakiem
astronomicznym, oznaczał słońce lub strony świata.

Forma znaku krzyża, jako symbol tajemnicy,
została przejęta przez chrześcijaństwo w kilkunastu
wariantach, które odnoszą  się do Chrystusa,
symbolizującego Światłość, Chrystusa jako Odkupiciela
świata, czy wręcz centrum świata, i panującej nad
wszystkim siły słońca.

Wielki Dzień (ukr. Wełykdeń) Zmartwychwstania
– jako wiosnę, odradzającą przyrodę i duszę człowieka
sławią Ukraińcy w swych pieśniach wielkanocnych, wśród
których wyróżnia się pieśń witająca przemienionego
światłem Chrystusa jako wschodzące zza chmur Słońce
– Prawdy:

Ty nasze słońce, życie i raj,
Witaj nasz Zbawco, Chryste witaj.*

Ukrzyżowanie
Fot. [w:] Ikony ze zbiorów Muzeum Historycznego
w Sanoku, Warszawa 1991

*Jeżeli nie podano inaczej tłumaczenia W. M.- autora tekstu



HORYZONTY  KRAKOWSKIE  7-8/19984

W chrześcijańskiej tradycji Rusi Kijowskiej krzyż był „drzewem męki”, ale i drzewem
życia. Okoliczności i kontekst rodzenia się w państwie kijowskim symbolu drzewa-krzyża, symbolu
wody i kultu Bogarodzicy, będą powracać na różne sposoby na przestrzeni całego tysiąclecia w
ukraińskiej teologii, piśmiennictwie, malarstwie.

To wśród żywej zieleni drzew – jak 2000 lat temu wyprorokował podziwiający wzgórza
Dniepru apostoł Andrzej – powstał gród Kijów, promieniujący Łaską z trójramiennych krzyży,
wieńczących złote kopuły soborów i cerkwi. Przetrwały one wszelkie nawałnice wojen najpierw w
XII-XIII w. z Połowcami, Tatarami i Turkami a następnie w epoce Kozaczyzny (XVII-XVIII w.)
oraz w czasach najbardziej niszczycielskiego XX-wiecznego totalitaryzmu. Przetrwały, by świadczyć
dziś o cnotach rycerzy księcia Włodzimierza, Jarosława, pułku Igora i wolnych Kozakach; ich
poczuciu piękna, pragnieniu swobody, lęku przed niewolą i grzechem, o świadomości winy, potrzebie
pokuty, o świętym obowiązku służenia ojczyźnie i czczenia miejsc sakralnych. W tych świętych,
sięgających nieba soborach – jak wierzyli budujący je książęta czy Zaporożcy – żyć będzie ich
wola „uświęcona w niebie blaskiem niebosiężnych kopuł (...) stanie pośród stepów i po wieki
będzie ozdobą Wielkiego Ługu – sięgnie wyżyn” (Sobór, O. Honczar).

Ławra Kijowsko-Peczerska. Fot. [w:] Мистецтво Київської Русі, Київ 1989
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Ścisłe połączenie krzyża z symbolem drzewa ma oryginalne i głębokie uzasadnienie w teologii
bizantyńsko-ukraińskiej. Jak wynika z Powieści lat minionych, księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego
do przyjęcia chrztu z Bizancjum miał przekonać przybyły nad Dniepr w 986 roku Filozof Grek swym wykładem
na temat kultu Bogarodzicy oraz znaczenia symbolu wody i drzewa-krzyża. Przygotowujący się do przyjęcia
chrztu książę Włodzimierz, w odpowiedzi na pytanie: „dlaczego Chrystus z niewiasty narodził się i na drzewie
był ukrzyżowany, i wodą został ochrzczony?”, otrzymał następującą odpowiedź Filozofa Greka – „dlatego, że
na początku ród ludzki przez niewiastę zgrzeszył... przez niewiastę najpierw wypędzony był Adam z raju, od
niewiasty wcielony Bóg kazał do raju wejść wiernym. A zaś na drzewie ukrzyżowany był dlatego, że od drzewa
zjadł (Adam) i utracił raj. Bóg zaś na drzewie mękę przyjął, aby drzewem diabeł zwyciężony był, i przez
drzewo żywota zbawieni będą sprawiedliwi. A woda zaś odnowienie jest... dlatego rzekł Bóg «Ponieważ
pogubiłem (podczas potopu) wodą ludzi dla ich grzechów, teraz więc na powrót wodą oczyszczę grzechy
ludziom wodą odnowienia»” (Kroniki staroruskie, Kraków 1987).

Wyłożone przez Filozofa Greka kultowe znaczenie
wody, teologia krzyża i kult Bogarodzicy, przez którą Bóg-
-Syn wszedł do rodzaju ludzkiego, by śmiercią na krzyżu śmierć
zwyciężyć i zapewnić człowiekowi życie wieczne, musiały
księcia Włodzimierza głęboko przejąć i przekonać do
praktycznej realizacji głoszonej przez ukrzyżowanego
Chrystusa miłości bliźniego.

Sobór św. Sofii w Kijowie
Fot.  [w:] A Thousand Years of   Christianiti in Ukraine, New York 1988

Sarkofag księcia Jarosława Mądrego
w Soborze św. Sofii w Kijowie
Fot. [w:] Мистецтво Київської Русі,
Київ 1989



HORYZONTY  KRAKOWSKIE  7-8/19986

Chrzest Kijowian odbył się zgodnie z
pierwotnym kultowym obmyciem w wodach Dniepru. Zaś
pierwszą kamienną świątynią , ufundowaną przez
Chrzciciela Państwa Kijowskiego była Cerkiew
Najświętszej Bogarodzicy w Kijowie, zwana Dziesięcinną.
Natomiast pragnący praktycznie realizować
chrześcijańską ideę miłości bliźniego i wykonywania
przykazania – „nie zabijaj” władca nowo ochrzczonej Rusi
Kijowskiej zniósł karę śmierci, wywołując zdumienie
swych wytwornych, wykształconych i pobożnych
doradców.

A zatem wszczepiony w 988 roku w ziemię
naddnieprzańską  krzyż zapoczątkował nową
chrześcijańską cywilizację w dziejach Rusi Kijowskiej,
stając się nieodłącznym elementem architektury sakralnej,
ikonografii, piśmiennictwa państwa kijowskiego,
zmieniającym życie duchowe Rusinów-Ukraińców,
Białorusinów i Moskali-Rosjan.

Krzyż stał się znakiem otwierającym
perspektywę wyzwolenia człowieka od przerażającej go
w czasach przedchrześcijańskich śmierci. Uświęcony
krwią Chrystusa krzyż został podniesiony do symbolu
zbawienia dla chrześcijan, wzbudzając wiarę w
zwycięstwo życia nad śmiercią i przeprowadzenie ich „od
śmierci do życia i z ziemi do nieba”.

Na ścisły związek krzyża z symbolem drzewa
w rozwoju ukraińskiego życia religijnego, ikonografii i
piśmiennictwa przemożny wpływ mieli starożytni ojcowie
Cerkwi wschodniej, włącznie z takimi wybitnymi
twórcami odprawianych nieprzerwanie od tysiąca lat

modlitw i bizantyńsko-ukraińskiej liturgii – Mszy Świętej,
jak Bazyli Wielki czy Jan Złotousty. Zdaniem Jana
Chryzostoma (Złotoustego), symbole porażki, tj. Ewa,
drzewo i śmierć, po Zmartwychwstaniu zmarłego na
krzyżu Chrystusa stały się znakiem zwycięstwa: Zamiast
Ewy – Maryja. Zamiast poznania dobra i zła – drzewo
krzyża. Zamiast śmierci Adama – śmierć Chrystusa...
czym zwyciężył diabeł, tym bywa i sam pokonany. Przez
drzewo pobił diabeł Adama, a przez krzyż pokonał
Chrystus diabła. Tamto drzewo, wrzuciło do piekieł, a to
drzewo, tych co się tam znajdują wyprowadziło stamtąd.
... Przez śmierć Chrystusa staliśmy się nieśmiertelni”. W
sposób obrazowy i sugestywny tę przełomową chwilę w
procesie zwyciężania śmierci śmiercią przedstawia czarna
grota pod krzyżem na ikonie Ukrzyżowania, a szczególnie,
ukazująca moment przezwyciężania ciemności nocy przez
światło, ikona Zstąpienie Chrystusa do piekieł. Ikona ta
nieprzypadkowo przedstawia Chrystusa rozbijającego
leżące w kształcie krzyża rozbite bramy otchłani. Jest to
bowiem obraz Chrystusa żyjącego, który rzucając pod
swe nogi złamane bramy piekła, wyciągnął ręce, uczynił
znak krzyża nad Adamem i wszystkimi świętymi i podając
prawą rękę Adamowi, wyprowadził go z piekła, a wszyscy
święci poszli za nim (por. Nikod 2, 17-27). Tak rozumiane
Zmartwychwstanie nadaje sens śmierci Jezusa na krzyżu,
a zarazem uzasadnia, iż cały Stary Testament jest
przepełniony wiarą i oczekiwaniem przyjęcia Chrystusa,
a Jego Narodzenie i Zmartwychwstanie wcieleniem Słowa
i wypełnieniem idei Nowotestamentowych ksiąg Pisma
Świętego.

Chrzest Ukrainy, Petro Adnrusiv
Fot. [w:] A Thousand Years of Christianiti in Ukraine, New York 1988
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Bogata symbolika religijna zawarta została w
tekstach liturgicznych na dzień święta Podwyższenia
Krzyża, który określany jest jako „wiernych pochwała,
utwierdzenie męczenników, sława apostołów, obrona
sprawiedliwych, demonów przerażenie, życiodajny ogród
i gałąź pełna życia dla wiernych, piękno Cerkwi,
uzdrowiciel chorych, moc dla utrapionych i znak
zwycięstwa nad wrogami”. Istota wschodniej teologii
krzyża polega przede wszystkim na tym, że krzyż czczony
nie jako „drzewo kary”, ale jako „zwycięskie drzewo
życia”, ogarnia swoją mocą cały świat i staje się dla
chrześcijan wiecznie żywym symbolem bezgranicznej
miłości Bożej do grzesznego człowieka. Oddawany zatem
krzyżowi hołd to jedna z najważniejszych form czczenia
Boga-Człowieka, którego Zmartwychwstania wierni nie
przestają chwalić przez cały rok liturgiczny, także w
okresie Wielkiego Postu. Jest to zgodne z teologią
wschodnią ,  co na swój sposób wyraża ikona
Ukrzyżowania, przedstawiająca Golgotę jako
rzeczywistość zbawioną. Dzieje się tak, ponieważ – jak
pisze Jerzy Nowosielski – „Ikona Ukrzyżowania nie
wyklucza aspektów katastrofy i tragedii, cierpienia i
katowania, ale potrafi napełnić ją takim duchowym
światłem, że aspekty te zamiast być przejawami poniżenia
i męki, stają się znamionami chwały”.

Krzyż, zgodnie z tekstem liturgii święta
Podwyższenia Krzyża jako „drzewo życia zasadzone na
Golgocie”, wyrasta z centrum ziemi, znad czarnej groty,
w której spoczywa czaszka Adama. Krzyż wzniesiony w
sercu świata wyznacza jego oś, poprzez którą następuje
połączenie nieba, ziemi i otchłani, z których wyrasta
drzewo zbawienia. Dopowiedzmy, że poprzeczka na
trójramiennym krzyżu umiejscowiona pod nogami
Chrystusa ukazuje wagę przeznaczenia, czyli dwa
przeciwstawne światy, które krzyż wiąże, by uczynić
wolnymi związanych.

Krzyż staje się drogowskazem, znakiem
zbawienia oraz zwycięstwa nad grzechem w samym sobie
i otaczającym świecie. Krzyż na mogiłach zmarłych
zapewnia o przyszłym zmartwychwstaniu. W odróżnieniu
od tradycji zachodniej, skupionej nad krzyżem i
cierpieniem, tradycja wschodniego chrześcijaństwa nie
widzi Syna Bożego opuszczonego w Jego
człowieczeństwie, lecz jako „Króla Chwały”, który
„śmiercią  zdeptał śmierć i wszystkim martwym
pozostającym w grobach podarował życie” (troparion
paschalny).

Ukrzyżowanie
Fot. [w:]  Ikony ze zbiorów Muzeum Historycznego
w Sanoku, Warszawa 1991



HORYZONTY  KRAKOWSKIE  7-8/19988

W myśl bizantyńsko-ukraińskiej nauki
chrześcijańskiej wyznawcy boleją nie tylko z powodu
cierpiącego za nich i skazanego na krzyż Chrystusa, ale
też wyrażają skruchę za popełnione grzechy i chcą je
odpokutować, co wyraża m.in. Wielkopostna pieśń
ukraińska Pid chrest Twij staju:

(...) Isuse Ty mij! Twoji bezmeżni muky (...)
Sylnijsze wid sliw wzywajut' mene
Do żalu pokuty! (...)

Jezu Chryste mój! Twoje bezmierne męki
Bardziej od słów wzywają mnie
Do żalu pokuty! (...)

Ukrzyżowanie
Fot. [w:] Ikony ze zbiorów Muzeum Historycznego
w Sanoku, Warszawa 1991
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Natomiast w pieśni o incypicie Chrest na płeczi
nakładajut' poprzez dramatyzację akcji, uzyskaną dzięki
wprowadzeniu do narracji elementów dialogu, upadający
pod krzyżem Chrystus, na płacz współczujących mu ludzi
odpowiada w sposób skłaniający wiernych do głębszej
refleksji nad własnym życiem:

„Oj ne płaczte nadimnoju
A zapłaczte nad soboju”

„Nie płaczcie nade mną,
A zapłaczcie nad sobą”

Wypowiedź taka może sugerować, że sąd Boży
nie nad Jezusem ciąży, lecz został on skazany przez ludzi
za to, że łamał Prawo, wzbudzając nadzieję na wyzwolenie
biednych i poniżonych. Ukrzyżowanie nie jest sądem nad
Chrystusem, lecz nad otaczającym Go światem, który tak
traktuje sprawiedliwych, że skazuje ich na śmierć na
krzyżu, co znajduje uzasadnienie także m.in. w Ewangelii
św. Łukasza: „Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią,
cóż się stanie z suchym?” (E Łk 23, 31). Zawarte tu myśli
w sposób obrazowy wyrażane są w ukraińskiej tradycji
religijno-obrzędowej w Wielki Piątek, kiedy nad złożonym
w grobie całunem („Płaszczanyci”), przedstawiającym
ciało zdjętego z krzyża Chrystusa, krzyż ozdabiany jest
ręcznikiem z wyszytą gałązką drzewa, która kiełkuje
nadzieją.

Ideom zawartym w scharakteryzowanej tu
tradycji oddawania czci krzyżowi, poprzez uczestnictwo
w Liturgii i obrzędach religijnych, ulegali artyści i pisarze
ukraińscy wszystkich pokoleń i okresów literackich,
wnosząc do nauki o krzyżu oryginalną myśl czy własną
poetycko-symboliczną interpretację. Przyjrzyjmy się
zatem wybranym dziełom artystów i pisarzy ukraińskich
XI-XX wieku, podejmujących temat krzyża.

Przypomnijmy w tym miejscu, iż zgodnie ze
średniowieczną sztuką chrześcijańską, sarkofag księcia
Jarosława Mądrego zdobią płaskorzeźby przedstawiające
krzyże jako żywe drzewa. W okresie panowania w Kijowie
księcia Jarosława Mądrego, a więc w pierwszej połowie
wieku XI, istotę chrześcijaństwa, rozumianego jako
odkupienie ludzkości przez śmierć na krzyżu, w sposób
szczególnie głęboki wyraził metropolita kijowski Iłarion
w Słowie o prawie i łasce. W odczuciu autora tego
poematu – Włodzimierz Chrzciciel dzięki temu, że
„przyniósł krzyż z nowego Jeruzalem z Carogrodu i
postawił go na swojej ziemi”, utwierdził wiarę, nie umarł,
lecz oczekuje na wspólne zmartwychwstanie, co wyrażają
słowa inwokacji:

Powstań uczciwa głowo ze swej mogiły
Wstań, otrząśnij się ze snu,
bo tyś nie umarł,
lecz usnąłeś do czasu
wspólnego zmartwychwstania,
bo ty nie możesz umrzeć
jako że uwierzyłeś w Chrystusa
życie całego świata...

Na uwagę zasługują homilie żyjącego w XII
wieku biskupa Kyryły Turowskiego, który odtwarza
popularny w religijnej poezji tak na Wschodzie, jak i na
Zachodzie Płacz Bogarodzicy pod krzyżem.
Charakterystyczne, że Turowski, wykorzystując płacze
pogrzebowe i antyfony przy opisywaniu bólu Matki po
utracie Syna, mówi o krzyżu jako o drzewie, na którym
zgasło życie, nadzieja i syn, będący dla Matki czymś
najważniejszym, całym mikroświatem, którego
niesprawiedliwie poniżając i upokarzając zabito za Jego
dobroć:

Radości już nigdy odtąd nie zaznam
bo świat mój
nadzieja i życie
syn i Bóg
na drzewie zgasł!..
Przyjdźcie, popatrzcie
na tajemnicę Bożej Opatrzności:
Tego, który wszystko ożywia,
samego zabito
śmiercią przeklętą.

Zgon Chrystusa na krzyżu nie jest jednak
kresem, końcem ostatecznym. Syn Boży niewinnie
ukrzyżowany – jak mówi Maryja – jedynie skosztował
śmierci jako człowiek, bo przez ludzi został ukrzyżowany,
a jako Bóg trzeciego dnia zmartwychwstał, by „spożyć
grzechy” i zbawić ludzi, których tak umiłował, że pozostał
im wierny do końca, wyrzekając się mesjanizmu, opartego
na władzy oraz potędze i dobrowolnie przyjął śmierć na
krzyżu.

Oryginalną poetyzację krzyża zawierają ukraiń-
skie wiersze heraldyczne. „Orężem nieprzezwyciężonym”
przez Turków i znakiem patriotyzmu stał się krzyż w herbach
takich słynnych książęcych rodów ukraińskich, jak np.
Ostrogscy czy Wiśniowieccy, którzy, jak to ujął Melencjusz
Smotrycki:

Za drogi Klejnot Wiarę Ojczystą chowają
A na znak pewny tego – Krzyże w herbie mają.
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Podobnie pisano także o rodzie panów
Pleteneckich:

Bronią ich było i jest Krzyżem zwyciężanie
A przykładne ich życie to słońca świtanie.

W lakoniczny, a zarazem głęboki sposób istotę
chrześcijaństwa za pośrednictwem symboliki krzyża
wypowiada jeden z przedstawicieli baroku ukraińskiego
Iwan Wełyczkowski:

Zaprawdę ciężki jest krzyż, ale grzech mój cięższy,
grzech mój ponieś, Chryste, a mi oddaj krzyż lżejszy...

Poprzez duchowe uczestnictwo w prowadzącej
na krzyż drodze Chrystusa wierni – zdaniem poety i
filozofa Hryhorija Skoworody – mają możliwość
obumierać zewnętrznie, by odrodzić się od wewnątrz, co
wyznaje poeta w swej siódmej pieśni z cyklu Sad pieśni
nabożnych:

...Przybij mnie do krzyża i uśmierć me ciało
By zewnętrznie zmarłe, wewnątrz zmartwychwstało
Niech z wierzchu usycham;
wewnętrznie rozkwitam; to śmierć żywotna...

Dążący do pełnego i nie jednostronnego
zrozumienia istoty świata H. Skoworoda przedstawiał
otaczającą  go rzeczywistość i człowieka z jego
wewnętrznymi, dialektycznymi uwarunkowaniami, gdzie
ciemność jest nierozłączna ze światłością, życie ze
śmiercią, a radość ze smutkiem. Dlatego też wątek drogi
do radości przez cierpienie i smutek, a tryumf Tego, który
śmiercią na krzyżu śmierć zwyciężył, jest dla poety
wszechogarniający i udziela się każdej istocie
chrześcijańskiej. Zmartwychwstanie Ukrzyżowanego to
błysk światłości wśród grobów mroku:

Minęły chmury. Radość z tęczą zajaśniały,
Przyszły dni jasne i troski rozwiały...
Żegnaj mój smutku! Ze złym żegnam się ciałem
Na nogi wstałem z grobu Zmartwychwstałem...

Wyrastający z miłości do człowieka krzyż od
tysiąca lat pozostaje dla wierzących Rusinów-Ukraińców
źródłem wiary, która raz zaszczepiona nie wygasa. Jak
przypominał autor Psalmów Rusłana – poeta i ksiądz
greckokatolicki Markijan Szaszkiewicz, chrześcijańskiej
wiary nie jest w stanie wyrwać człowiekowi żadna siła,
ponieważ „chrześcijanin, gdy osadzony został w Cerkwi
Chrystusowej, jest jak drzewo owocujące, wybrane i nad

Krzyż na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie
Fot. [w:] Василь Пилип`юк, Пієта у камені, Львів 1995

Pomnik M. Szaszkiewicza na Białej Górze
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wszystkie dorodne, bo korzeń tego drzewa nie z dołu, z
ziemi, lecz z góry z niebios wyrasta, skąd też i pokarm
duchowy przyjmuje”.

Krzyż jest symbolem życia dla bohatera
Neofitów Tarasa Szewczenki, skazanego na dziesięć lat
służby w karnej kompanii wojsk carskich na Uralu, z
zakazem pisania i malowania. Patrzący przez brudne okno
swej celi bohater poematu dostrzega na cmentarzu nowy
krzyż i na jego widok klatka więzienna jakby się poszerza,
a wraz z tym krzepnie wewnętrzna wolność bohatera
Szewczenki.

...Siedzę w mej celi, na krzyż patrzę
A kiedy mnie ogarnia rozpacz,
Modlę się – wtedy cichnie troska
Na chwilę, jak w objęciach matki
Dziecko. A ściany mej klatki
Stają się szersze, serce śpiewa,
Ożywa, płaczem się zalewa
I Ciebie, Boże, i Twych świętych
Proroków pyta wniebowziętych:
Co on im zrobił? Jakiej winy
Ten Nazareńczyk, syn Jedyny
Wybranej przez Boga Maryi,
Dopuścił się wobec nich? I za co
Jego, Świętego, mordowali,
Pętami skrępowali...

(Przeł. M. Piechal)

W modlitwie poprzedzającej poemat Tarasa
Szewczenki do Bogarodzicy pt. Maria, krzyż jest
symbolem cierpienia za prawdę aż do zwycięstwa, póki
nie zrzucone zostaną kajdany niesprawiedliwości,
zniewolenia i nieprawdy. Ufający do końca Tej, która (jak
w Płaczu Bogarodzicy pod krzyżem K. Turowskiego, XII
w.) była i pozostaje najbliżej krzyża, bohater Szewczenki
zwraca się do odwiecznej opiekunki narodu ukraińskiego
Matki Boskiej z prośbą, by pomogła mu wytrwać do
ostatecznego zwycięstwa:

Modlę się, płaczę, łkam i wzywam:
Spójrz na tych, którzy w czarnej nocy
Są ślepi, skuci i sierocy
I okradzeni: daj im siłę
Twojego męczennika – Syna,
By dodźwigali, jako trzeba
Aż po sam kres – swój krzyż – kajdany!...

Taras Szewczenko, Ukrzyżowanie 1850



HORYZONTY  KRAKOWSKIE  7-8/199812

A oto, jaką perspektywę otwiera poetycka
interpretacja krzyża wybitnego pisarza i myśliciela
ukraińskiego końca XIX i początku XX wieku Iwana
Franki:

Wszystkich nas znakiem krzyża chrzcili
Pod krzyża znakiem wyrastamy
Z krzyża wciąż płyną nasze siły
I wiarę świętą utwierdzamy...

I znów cudowna krzyża siła,
Przenika nasz zciemniały wzrok,
Sen w duszach naszych przebudziła,
Wskazując pierwszy święty krok.

Do znaku krzyża, wyrzeźbionego z kamienia i
postawionego na górzystym skrawku pola, zredukował
swe życie, zmuszony do wyemigrowania z ojczystej ziemi
bohater noweli Wasyla Stefanyka pt. Kamienny krzyż,
Iwan Diduch, który z żalu i zgryzoty „palce gryzł, włosy
rwał, tarzał się po słomie jak bydlę”, póki nie pomyślał o
krzyżu, pod który śpieszył w chwilach najtrudniejszych,
gdzie jak wyznawał „jakoś lżej mi się zrobiło (...)” i
żegnając się z ojczyzną, pocieszał swą żonę: „Widzisz,
staruszko, nasz krzyżyk? Tam i twoje i moje imię zostało
odciśnięte. Nie bój się i moje i twoje...”. Tworzący na
przełomie XIX i XX wieku w Krakowie Wasyl Stefanyk,
wiedział, iż tylko na obczyźnie życie człowieka bywa
ciężkie, gdyż na człowieka nie mającego oparcia w
społeczeństwie i akceptacji najbliższych sąsiadów,
nieszczęścia kładą się tak, „jak zwalają się czarne kamienie
złamanego krzyża na obczyźnie”, krzyża, którego we
własnym kraju nikt nie waży się łamać.

Chrystus jako odkupiciel ludzkich grzechów,
który śmiercią śmierć zwyciężając, wskazał ludziom drogę
życia wiecznego i dlatego tylko On wart jest ofiary, pojawia
się w dramacie Szalona (Oderżyma) Łesi Ukrainki, u której
krzyż występuje jako symbol poświęcenia i cierpienia w imię
wyższych ideałów i wartości:

Zawsze wieniec cierniowy,
będzie lepszy, niż korona królewska.

Zawsze wspanialsza droga na Golgotę
niż pochód triumfalny.

Tak od wieków było
tak już i będzie w nieskończoność,

dopóki będą żyć ludzie
i póki będą rosnąć ciernie (...)

Obraz Matki Boskiej, doświadczonej bólem
ukrzyżowania Syna, rozpaczającej nad ruiną
międzywojennej Ukrainy, pokrytej ciałami ofiar represji i
głodu stworzył Pawło Tyczyna w wierszu Skorbna Maty
(Bolesna Matka), która jako jedyna jest w stanie odczuć
bezmiar cierpień swego ludu:

... Spojrzała - wszędzie cicho Chrystus zmartwychwstał - słyszysz?
Czyjś trup się w życie kryje... Nie wiem i nie słyszałam.
Przez sen wołają kłosy Czyż można dożyć raju
O, witaj nam Maryjo... W tym biednym, krwawym kraju?

Wzniosła Maryja  ręce Zmartwychwstał Syn, Maryjo!
Bezkrwawe jak te lilie: My - kwiaty zwierzoboju,
Wasz szlak nie do Judei, Z krwi tutaj gęstym łanem
Wracajcie z Galilei. Wzeszłe na polu boju.

Idźcie na Ukrainę, Milczą dalekie wioski.
Wchodźcie do każdej chaty - Mogiły prawdę kryją.
Gdzie cień choć wam pokażą A kwiaty łkają proszą,
Jego ukrzyżowany. O, zmiłuj się Maryjo!...

Wyszła Maryja w pole,
Mogiły prawdę kryją –
Naprzeciw wiatry wieją –
Zmartwychwstał Syn, Maryjo!

Cierpienie zjednoczonej z Ukrzyżowanym
Synem Matki, oglądającej na polach Ukrainy żniwo
śmierci, doprowadza poeta do tych granic tragizmu, kiedy
zrodzony pragnieniem życia opór przeciwko śmierci daje
impuls do odrodzenia wzbierającego nadzieją, jak ów
wiosenny deszcz. Jego to życiodajna moc sprawia, że
wyschłe korzenie na znów ukrzyżowanej, jak u Kyryły

Złamany krzyż na Łemkowszczyźnie
Fot. [w:] Wiara i nadzieja, Filadelfia 1997
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Turowskiego (XII w.) i Szewczenki, ale nie martwej ziemi
ukraińskiej wypuszczają nowe pędy:

Spojrzała – wszędzie cicho. Upadła gdzieś na miedzy,
Zbujałe dzikie żyto. W krzyż rozkładając ręce! ...
Za cóż ukrzyżowano
I za cóż Cię zabito? A nad Nią złote kłosy

„O, raduj się” – szeptały,
Nie wytrzymała smutku, Ale anioły w niebie –
Odeszła w strasznej męce – Już tego nie słyszały.

Najistotniejszy moment dokonywania się
zasadniczej przemiany w tradycji judeochrześcijańskiej
w oryginalny sposób, za pośrednictwem kontrastującego
z ciemną nocą światła, przedstawił ukraiński poeta rodem
z Łemkowszczyzny – Bohdan Ihor Antonycz. W wierszu
Sześć strof mistyki ukazuje on zmartwychwstanie Boga-
-Człowieka w tej najistotniejszej chwili, „gdy płaczem
roślinnym łkają tarnin krzaki, iż zmuszono je służyć
Chrystusowej męce”, po trzeciej grobowej nocy przed
brzaskiem ucichły do krzyża ziemi niebiosa przybite:

Noc jak płaszcz osunęła się z bark Chrystusowych
Światło wypływa z niebios przebitego boku (...)

Podobnie jak I. Wełyczkowski, H. Skoworoda,
T. Szewczenko, I. Franko, W. Stefanyk, P. Tyczyna, B. I.
Antonycz, ale w jakże skondensowanej formie, istotę
krzyża sakralizującego przestrzeń, który często zostaje
jako jedyny znak u kresu ziemskiej wędrówki
chrześcijanina, przedstawia współczesny poeta ukraiński
z Rumunii Mykoła Korsiuk:

Pole - życia rys
A na polu
Jak i w doli – krzyż

Kierunek pełnej trudów życiowej drogi z
krzyżem u jej kresu wskazuje współczesny poeta z Kijowa
Iwan Dracz w wierszu pt. Pióro, rozumiane jako
instrument służący do pomnażania piśmiennictwa:

...Pióro to nasza czarna dola,
By klęsk doznawszy, piąć się wzwyż,
Aż nie zaszumi nam topolą
Wbity w mogiłę zwykły krzyż.

(Przeł. F. Nieuważny)

Z poematu Mykoły Rudenki pt. Krzyż wynika,
że na łaskę zamęczonego na krzyżu, ale
zmartwychwstałego Chrystusa zdawały się miliony
Ukraińców, umierających w 1932-1933 roku, w wyniku
głodu, sztucznie spowodowanego przez władze
stalinowskie.

Dzięki zwróceniu się w tej krytycznej sytuacji
do Boga, umierający z głodu nie traktowali cierpienia jako
czegoś pozbawionego sensu, lecz jako działanie w
cierpieniu dla dobra swych bliźnich, zgodnie z
chrześcijańskim rozumieniem historii cierpienia ludzkości
jako momentu w spełnianiu się przyszłej wolności. Sens
cierpienia zaczyna rozumieć nawet ateista, komisarz
Miron, który nie znalazłszy oparcia w nowej ideologii
materialistycznej, wraca do Boga i w rozmowie z
Chrystusem słyszy wezwanie i zapewnienie
Ukrzyżowanego:

...Weź swój krzyż. Jam na nim ukrzyżowany –
twego narodu świetlana przyszłość,
kto zrzeknie się nas, będzie przeklinany,
ten wpadnie w mrok, chaos i nicość...
Kto nie umrze – nie zmartwychwstanie
i w życie nowe nie wejdzie,
co godne jest od wieków – zostanie
i kiedyś w narodzie wzejdzie.

Krzyż niedaleko miasteczka Turka
Fot. [w:] Wiara i nadzieja, Filadelfia 1997
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Żyjący we Lwowie poeta ukraiński Ihor Kałyneć w swym cyklu pt. Tren nad jeszcze
jedną drogą krzyżową, upatruje przyczynę istniejącego zła wśród ludzi w braku poświadczania
dobrymi uczynkami miłości bliźniego, gdy w godnej Iwana Wełyczkowskiego lapidarnej formie
zwróci się do Chrystusa:

Samotnie
dźwigasz krzyż
wciąż jeszcze słabe
nasze ramię.

W wierszu współczesnej poetki Liny Kostenko pt. Bruegel Droga na Golgotę tkwi sugestia,
że spośród bezmyślnego tłumu, oblegającego Chrystusa podczas ukrzyżowania, jedynie złoczyńca
Barabasz zaczyna, paradoksalnie, jako pierwszy rozumieć, że jest to sąd nie nad Chrystusem, lecz
nad otaczającym Go światem ludzi:

...Gdy stała się ta czarna sprawa nasza
i odchodzący lud spoglądał wzwyż –
płakały tylko oczy Barabasza,
złoczyńcy, nie skazanego na krzyż.

Czy wdzięczny był, czy żal miał do Piłata,
czy pojął coś i z myślą się bije,
widząc, że Boży Syn idzie na stratę,
a on złoczyńca, on jednak żyje.

Krzyż nie tylko pozostawał obecny, ale wskazywał i nadal wskazuje Ukraińcom punkt
wyjścia i dojścia ich rozwijającej się od tysiąca lat duchowości chrześcijańskiej.

Parafianie niosą krzyż, aby postawić go przed cerkwią
w Jaremczy na Huculszczyźnie
Fot. [w:] Wiara i nadzieja, Filadelfia 1997
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Dlatego też w stronę panującego nad Kijowem i całą Ukrainą Włodzimierzowego znaku
krzyża patrzą z wciąż tą samą wiarą i niezachwianą nadzieją Ukraińcy i nieprzerwanie od tysiąca
lat w święto Podwyższenia Krzyża śpiewają: „Dziś wznosi się spośród ziemi drzewo prawdziwego
życia... Jak tylko wetknięto drzewo krzyża Twego, Chryste, podwaliny śmierci zachwiały się...
Niech radują się drzewa dąbrowy, bo ich materię uświęcił Ten, kto je z początku nasadził – Chrystus,
który ukrzyżował się na drzewie”.

Głęboka mistyczna symbolika krzyża, jako gałęzi drzewa w życiodajnym ogrodzie, zawarta
została w hirmosie 9 pieśni kanonu, w której wciąż opiewana jest pozostająca najbliżej krzyża
Matka skazanego na krzyż Jezusa: „Tajemniczym rajem jesteś Bogarodzico, albowiem (raj) bez
uprawy wydał Chrystusa, przez którego życiodajne na ziemi zostało posadzone drzewo. Przeto
dzisiaj, gdy jest podwyższane, kłaniając się mu, Ciebie wychwalamy...”.

Spośród pieśni objaśniających istotę i znaczenie święta Podwyższenia Krzyża, szczególnie
bliskie wszystkim chrześcijanom, bez względu na wyznanie czy obrządek, staje się, zapraszająca
do wspólnego oddania czci krzyżowi, modlitewna prośba: „Pójdźmy wszystkie narody, pokłońmy
się błogosławionemu drzewu, przez które dokonano najwyższej sprawiedliwości”.

Krzyż w kaplicy św. Borysa i Gleba
Fundacji św. Włodzimierza Chrzciela Rusi
Kijowskiej w Krakowie,
aut. Jerzy Nowosielski
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Dziś sprawiedliwość płynąca ze zwycięskiej mocy krzyża przywracana jest tym, którzy
ginęli w pełnym wojen, gułagów i terroru XX wieku. Sprawiedliwości tej doczekali także męczennicy
ukraińskiej i polskiej wolności, polegli w wielu miejscach, w tym również zamęczeni w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie, koło Katowic. W 1992 roku na święto Podwyższenia Krzyża na
jaworznicki cmentarz przyprowadziło Ukraińców z Polski i Ukrainy, a także Polaków, pragnienie
modlitwy, na którą spoczywający tam czekali ponad 45 lat.

Po odprawieniu uroczystej liturgii w święto Podwyższenia Krzyża, każde drzewo,
wyrastające na nie oznaczonych od 45 lat mogiłach w Jaworznie, stało się takim krzyżem-drzewem
życia, jak wyrastająca tam z mogiły w krzyż złamana brzoza.

Brzozowy krzyż-drzewo wyrastający z mogił
wiecznego spoczynku więźniów
w jaworznickim lesie
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Wspólne stawianie krzyży przez przedstawicieli ukraińskiego i polskiego narodu jest
widzialnym znakiem tych nowych, od stuleci niespotykanych czasów, kiedy rzeczywiście jedynie
od nas Ukraińców i Polaków zależy, czy nie zejdziemy z tej wspartej wspólną modlitwą w Jaworznie,
drogi do prawdy, wzajemnego zaufania, zrozumienia oraz poszanowania bliźniego, o co wszyscy,
tak prawosławni, jak i rzymsko- oraz grekokatolicy, prosiliśmy tego samego i Jedynego Boga
Stwórcę i Boga Zbawiciela, śpiewając tę samą modlitwę „Ojcze Nasz” i „Krzyżowi Twojemu
kłaniamy się Panie i Twoje, Święte Zmartwychwstanie sławimy”.

Wszystkie rosnące od 50 lat w jaworznickim, cmentarnym lesie drzewa-krzyże, wraz z
odsłoniętym tam przez prezydentów Polski i Ukrainy trójramiennym krzyżem, pozostaną wiecznie
żywymi drzewami, będącymi symbolem miłości sprawiedliwego Boga, ogarniającego każdego
grzesznego człowieka ramionami swego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Syna.

Trójramienny krzyż  na cmentarzu ofiar Obozu
w Jaworznie odsłonięty przez Prezydentów Polski i Ukrainy


