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UNIA  W  PROCESIE  SYNTEZY  KULTURY
BIZANTYŃSKO-UKRAIŃSKIEJ  I  ŁACIŃSKO-POLSKIEJ

Ziemie rusko-ukraińskie i białoruskie mogły stać się miejscem syntezy kultury
bizantyńsko-ukraińskiej i łacińsko-polskiej dzięki naturalnemu przenikaniu się i łączeniu
elementów chrześcijańskiej kultury zachodniej i wschodniej1. Syntezie takiej sprzyjały
istniejące przed 1596 rokiem na przestrzeni wieków XI–XVI więzi, łączące, najpierw
Ruś Kijowską i Halicko-Wołyńską, a następnie Kijów, Lwów czy Halicz z Zachodem
(w tym również z Rzymem), a także z Konstantynopolem.

Historyczne, kulturalne i religijne uwarunkowania sprzyjające
syntezie kultur w XI–XVI wieku

Synteza interesujących nas kultur mogła się odbyć m.in. dlatego, że
Słowiańszczyzna Wschodnia nie uległa mechanicznemu rozbiciu na dwa obozy:
katolicki i prawosławny wskutek schizmy 1054 roku. Do schizmy, w dodatku nie
między dążącym do uniezależnienia się od Bizancjum Kijowem a Rzymem, lecz
między Rzymem a Bizancjum, doszło nie z przyczyn dogmatycznych, ale religijno-
-politycznych po wzajemnym obłożeniu się klątwami dwóch hierarchów Kościoła
rzymskiego i konstantynopolitańskiego, w dodatku pod nieobecność papieża.
Natomiast rozłam na terenie Rusi Kijowskiej, a tym bardziej na Rusi Halickiej
kształtował się wolniej niż między jej bezpośrednimi antagonistami – Bizancjum i
Rzymem. Wyraźniejsze oznaki tej schizmy zaczęły uwidaczniać się na Rusi dopiero
w XII–XIII wieku. Zaś w pierwszych trzech stuleciach Rusini nie mieli głębszych
motywacji, powodów czy podstaw zrywania kontaktów z Rzymem. Przeciwnie, na
Rusi Kijowskiej można zauważyć tendencję do utrzymania związków z Rzymem
tak duchowieństwa, jak i książąt ruskich, dążących do uniezależnienia się od
Bizancjum, czego świadectwem było mianowanie w pierwszej połowie wieku XI w
Kijowie Metropolitę Iłariona pierwszego nie Greka, lecz Rusina, który podkreślał w

1. I. Łysiak-Rudnycki, Ukraina między Wschodem a Zachodem, “Znak” nr 395, s. 38-47.
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swym Słowie o prawie i łasce, że Cerkiew na Rusi Kijowskiej jest Cerkwią
Apostolską, a nie odgałęzieniem Cerkwi i tradycji bułgarsko-bizantyńskiej2. Zdaniem
Bolesława Kumora, od czasów wielkiego księcia Jarosława Mądrego możemy
śledzić łączność Cerkwi na Rusi z Zachodem i Kościołem łacińskim, co sprzyjało
rozwojowi bezpośrednich kontaktów kościelno-politycznych Kijów–Rzym,
szczególnie widocznych w XI w.3

W wyniku dążeń do usamodzielnienia się od patriarchatu Konstantynopolitańskiego,
przy jednoczesnych tendencjach unijnych z Rzymem, cerkiewno-religijna ideologia
ukształtowana na ziemiach ukraińskich ówczesnej Rusi Kijowskiej i Halicko-
-Wołyńskiej była odmienna od łacińskiej oraz bizantyńskiej. Różniła się ona przede
wszystkim od powstałej później (i nie oddziałującej do końca wieku XVII na Kijów),
prawosławnej ideologii oraz szkoły teologicznej w Moskwie, mieniącej się
bezpośrednią spadkobierczynią i kontynuatorką cezaropapizmu, który nigdy nie
przyjął się na ziemiach ukraińskich, należących do Korony i Księstwa Litewskiego,
a następnie do I Rzeczypospolitej.

Oprócz tego, więzi istniejące między Rzymem i Rusią Kijowską oraz Halicko-
-Wołyńską, które inspirowały, podtrzymywały i aktywizowały tendencje unijne,
formowały zasady przyszłych unii już od 1214 roku, tj. od czasów Innocentego III.
Na terenie Rusi Halicko-Wołyńskiej doszło do zawarcia nietrwałej unii Rzymu z
przyszłym królem Rusi Halicko-Wołyńskiej księciem Danielem (Danyłą) w
Drohiczynie około 1257 roku. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że dogmatyczne
warunki jedności z Cerkwią bizantyńską, które stały się podstawą do następnych
unii kościelnych, wypracowane zostały zarówno przez sobór florencki w 1439 roku
z udziałem metropolity kijowskiego Izydora, jak i przez biskupów prawosławnych i
przedstawicieli elity ruskiej w wysłanej 120 lat przed unią brzeską, tj. w 1476 roku
petycji do papieża Sykstusa IV.

Należy podkreślić, że sobór florencki obok idei jedności chrześcijaństwa, zapalonej
przez metropolitę kijowskiego Izydora, wywołał szereg faktów kulturalno-literackich.
Ważnym świadectwem jest tu m.in. taki ważny zabytek piśmiennictwa ruskiego,
jak Wyprawa do Florencji na sobór, w której autor podsumowuje swe doświadczenia
wyniesione z bezpośrednich kontaktów z Europą Zachodnią, jej krajobrazem, życiem
kulturalnym, a szczególnie z Wiecznym Miastem, z Kościołem łacińskim i jego
katolicko-łacińską duchowością i obyczajowością4.

2. Por. П. Толочко, Ідея римсько-візантійської спадщини в давньоруській суспільній думці,
[w:] Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine, red. J. Kłoczowski, H. Gapski, Lublin 1994, s. 241.

3. Por. B. Kumor, Problem jedności Kościoła na Rusi z Kościołem katolickim do końca XII
wieku, [w:] Teologia i kultura duchowa starej Rusi, red. W. Hryniewicz, S. Gajek, Lublin
1993, s. 130.

4. R. Łużny, Słowo o Bogu i człowieku. Myśl religijna Słowian wschodnich doby staroruskiej,
Kraków 1995, s. 143-153.
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Wymownym przykładem wzajemnego oddziaływania kultury bizantyńsko-
-ukraińskiej i łacińsko-polskiej jest łacińskojęzyczna twórczość rzymokatolika
pochodzenia niemieckiego Pawła z Krosna (rodowe nazwisko Procler lub Proceler)5,
który przez to, że podpisywał się Paweł Rusin z Krosna (1470?–1517) był czytany
przez Rusinów znających łacinę. Paweł Rusin z Krosna za pośrednictwem Konrada
Celfisa, na wzór Wergiliusza i Owidiusza, przedstawia Sarmację jako krainę
zimnej i surowej północy, podobnie zresztą jak i Kallimach. Ten stereotypowy
poetycki opis Polski, jako krainy północy, przyczynił się jednak do
zainteresowania tak polskich, jak i znających łacinę ukraińskich poetów opisami
krajobrazów ojczystych, w których – nie bez wpływu rozprawy Macieja Miechowity
De duabus Sarmatiis z roku 1517 – Polska zaczyna się już jawić nie jak dla
Włochów krainą północy, lecz “krajem leżącym między Wschodem i Zachodem,
gdzie też czasem świeci słońce”6.

Pod wpływem przenikających do Rzeczypospolitej idei humanizmu, a także
reformacji, uwidacznia się w piśmiennictwie ukraińskim wyraźny proces odchodzenia
od literackich tradycji bizantyńskich i adaptowania idei i artystycznych wzorów
renesansu. Są one przyswajane głównie za pośrednictwem piśmiennictwa łacińskiego
i polskiego.

Widoczną jest tu również tendencja do twórczego nawiązania do tradycji
antycznych, głównie łacińsko-rzymskich. Zainteresowanie antycznością w XVI–
-XVII w. sprzyjało odchodzeniu Ukraińców od dawniejszych, bardzo mocnych
powiązań z tradycjami grecko-bizantyńskimi, otwieraniu się Ukrainy ku Zachodowi
i najbliższej jej tradycji łacińsko-polskiej. Świadczą o tym m.in. takie napisane w
duchu zachodnim zabytki literatury świeckiej z XV i XVI wieku, jak zredagowany
w 1468 roku w języku ruskosłowiańskim Sudebnyk księcia Kazimierza, który
nawiązuje zarówno do zbioru praw Jarosława Mądrego z XI wieku tzw. Prawdy
Ruskiej, jak i do prawodawstwa polskiego i niemieckiego. W podobnym duchu
napisane są Kroniki litewsko-ruskie, obejmujące okres od końca XIV do połowy
XV wieku i poświęcone głównie stosunkom księcia Witolda i Jagiełły.

To właśnie – wzorowany na sylabistach polskich – wiersz Iwana Żorawnyckiego
o rozpustnej wdowie klucznikowej z 1575 roku, uważany bywa za początek doby

5. Por. W. Weintraumb, Od Reja do Boya, Warszawa 1977, s. 34-35.
6. Por. S. Zabłocki, Od renesansu do oświecenia. Z dziejów inspiracji klasycznych w literaturze

polskiej, Warszawa 1976, s. 122. Z analizy Kroniki Marcina Bielskiego, której dokonał ukraiński
uczony W. Lew wynika, że piętnastowieczna literatura polsko-łacińska nie zainteresowała
wydawców zachodnich jako zbyt średniowieczna i przesłaniająca zawarte w niej humanistyczne
zalążki nowego widzenia świata, była wielokrotnie wydawana na Wschodzie. Por. V. Lew, Une
traduction ukrainienne de la Chronique polonaise de Martin Bielski, “Праці Українського
Наукового Інституту”, нр ХХХV, Варшава 1938, cyt. za: S. Zabłocki, Od renesansu do
oświecenia..., op. cit., s. 127, 158-159.
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pierwszego ukraińskiego odrodzenia7, które kończy rok 1632, a więc data założenia
Akademii Kijowsko-Mohylańskiej.

Przywołane przez nas świadectwa więzi łączących Ruś z kulturą łacińską i polską
w XI–XVI wieku przynajmniej częściowo dowodzą, iż przygotowany został pewien
grunt do zawarcia żywotnej do dziś religijnej unii brzeskiej w 1596 roku, formalnie
sankcjonującej oraz instytucjonującej wiele już istniejących, dojrzewających oraz
nowych, zawiązujących się owoców twórczego i świadomie przez pisarzy i artystów
rozwijanego przenikania się kultury łacińsko-polskiej i bizantyńsko-ukraińskiej.

Słowiano-grecko-łacińsko-polski
program nauczania w szkołach brackich

W ostatnich dziesięcioleciach wieku XVI, poprzedzających zawarcie unii
brzeskiej, wyraźnie aktywizuje się życie wewnętrzne odbudowanej w duchu
średniowiecznych tradycji bizantyńskich Cerkwi prawosławnej, broniącej się przed
latynizacją. Tworzona jest coraz szersza sieć szkół religijno-wyznaniowych oraz
drukarni, organizowanych głównie przez cerkiewno-zawodowe prawosławne
stowarzyszenia świeckich działaczy chrześcijańskich, zwane bractwami, których
cele i formy pracy określał statut opracowany przez bractwo lwowskie i jako wzorzec
dla wszystkich tego typu zrzeszeń zatwierdzony przez patriarchę antiocheńskiego
w roku 1586. Ważny wpływ na rozwój szkolnictwa przycerkiewnego miała szkoła
w Ostrogu na Wołyniu, założona pod koniec lat siedemdziesiątych przez najbogatszego
magnata na Ukrainie, księcia Wasyla Konstantego Ostrogskiego. W szkole tej
wykładali zarówno Ukraińcy, jak i Polacy, a także Grecy. Podobny słowiańsko-
-rusko-grecko-łaciński program nauczania realizowany był w powstałej w 1586
roku szkole we Lwowie oraz w otwartej w roku 1615 szkole w Kijowie. W szkołach
brackich uczyło się, a następnie z kolei nauczało wielu wysokich dostojników Cerkwi
ukraińskiej, będących zarazem wybitnymi pisarzami, teologami czy apologetami o
dużych zdolnościach polemicznych. Ze szkołami tymi związane są np. nazwiska
takich wybitnych postaci ówczesnego życia duchowego, jak Herasym Smotrycki,
Melencjusz Smotrycki, hetman Piotr Sahajdaczny, metropolita kijowski Job Borecki
i Piotr Mohyła, rektor kijowskiej szkoły brackiej Kasjan Sakowicz, Laurenty Zyzanij,
Zachariasz Kopysteński, czy autor i wydawca Leksykonu Słowianoruskiego...
Pambo Berynda.

W drukarniach brackich wydawano dzieła liturgiczne, religijne traktaty polemiczne,
utwory wierszowane, słowniki i wszelkie inne druki zarówno w języku słowiańskoruskim,
jak i polskim, łacińskim, a także greckim. Z połączenia kijowskiej szkoły brackiej i
szkoły istniejącej przy Soborze Kijowsko-Peczerskim powstało w 1632 roku słynne

7. Por. W. Mokry, Od Iłariona do Skoworody, Antologia poezji ukraińskiej XI-XVIII w., Wstęp:
Okres pierwszego odrodzenia i reformacji, Kraków 1996, s. 63-78 i 241.
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Kolegium Mohylańskie, nazwane tak od nazwiska jego założyciela, archimandryty,
a potem metropolity Piotra Mohyły. Program tego pierwszego na ziemiach ukraińsko-
-białoruskich wyższego zakładu naukowego, przekształconego później w Akademię
Kijowską, mimo swoistej bizantyńskiej scholastyczności i wierności dogmatom
Cerkwi prawosławnej, wzorowany był na tradycjach uczelni zachodnich, szczególnie
polskich, włącznie z nauczaniem łaciny i języka polskiego oraz poetyki, retoryki i
filozofii, jak w całej Europie Zachodniej.

W tych warunkach zmienia się kierunek dotychczasowej orientacji kulturowej
na Ukrainie, w tym także i sposób myślenia duchowieństwa Cerkwi prawosławnej.
Coraz mniej miejsca zaczyna być w niej dla mistycyzmu, przejmowanego od
wschodnich hesychastów. Chcąc stawić czoła podjętej przez Kościół katolicki akcji
pozyskania dla Rzymu chrześcijan prawosławnych oraz postępującemu
polonizowaniu się i przechodzeniu na katolicyzm elity ukraińskiej, Cerkiew
prawosławna musiała myśleć bardziej racjonalistycznie i praktycznie. Zmuszona
została w ten sposób do przywiązywania uwagi do wszystkich praktycznych
przejawów swej religijności, do ochronienia jej, rozwijania i uatrakcyjniania, by
zatrzymać przy niej rzesze wiernych.

Ukraińcom pozbawionym własnej państwowości w tej nierównej walce o
zachowanie ostatnich autonomicznych przejawów zorganizowanego życia religijno-
-obrzędowego i umysłowego, jaką była Cerkiew, pozostawał jedynie oręż duchowy.
Jego skuteczność zależała od umiejętności logicznego rozumowania i doboru
argumentów, zdolności polemicznych, odpowiedniej znajomości społeczności
chrześcijańskiej obu wyznań, dogmatów i obrzędów, dokładnej lektury ksiąg świętych,
literatury hagiograficznej i dokumentów źródłowych, a także umiejętności
formułowania koncepcji myślowych i filozoficznego spekulowania z powoływaniem
się na takie autorytety, jak Arystoteles i jego następcy, św. Augustyn czy Tomasz z
Akwinu, a także propagowane na Ukrainie przez grupy żydowskich i arabskich
myślicieli idee, oraz na argumenty przedstawicieli ruchu reformacyjnego, których
myśli przenosiła do ojczyzny ukraińska młodzież studiująca w Wiedniu, Paryżu, Lipsku,
Pradze czy Krakowie.

Podkreślmy w tym miejscu, że w dobie renesansu, szczególnie ważnego
znaczenia nabiera problem nobilitacji języka rodzimego, jako podstawy w rozwoju
nowożytnego języka literackiego Ukraińców. W omawianej dobie renesansu,
wprowadzenie języka ojczystego do literatury zawdzięczają Ukraińcy propagatorom
nauki luterańskiej, kalwińskiej, ariańskiej, którzy tłumaczyli Ewangelie, Psalmy i
inne księgi religijne na język ojczysty, z “polskoho jazyka na recz ruskuju”, na “mowu
prostuju”. Wystarczy tu wspomnieć: 1) Ewangeliarz Peresopnicki (1556–1561),
tłumaczony przez Grzegorza i Michała z Sanoka, którzy podczas tłumaczenia korzystali
z tekstu cerkiewnosłowiańskiego, katolickiego oraz luterańskiego, wydanego przez
Seklucjana w 1551 roku w Królewcu. 2) Apostoł Krechowski, tłumaczony z
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kalwińskiej Biblii Radziwiłłowskiej (Brześć 1563). 3) Nowy Testament Wołyniaka
W. Nehalewskiego, przetłumaczony z tekstu arianina Marcina Czechowicza (Raków
1577).

Doniosłe znaczenie dla kształtowania się zachodnioruskiego języka literackiego
miał rozwój literatury polemicznej wokół unii również dlatego, że obie strony posiadały
drukarnie, które oprócz idei zjednoczenia chrześcijan, popularyzowały coraz bardziej
jednolity typ języka. Dzięki temu używana przez polemistów tzw. “mowa prosta”
rozwijająca się z żywego języka mówionego, warstw kulturalnych, mogła teraz
oddziaływać na ów język. Jest to ważny fakt w historii rozwoju języka, ponieważ w
końcu wieku XVI i na początku wieku XVII nastąpił rozwój literatury pisanej tą
tzw. “prostą mową ojczystą”.

Całą plejadę pisarzy tych lat tworzą tacy prozaicy, jak – Zachariasz Kopysteński,
Antoni Radziwiłowski, Joanicjusz Galatowski; poeci – Aleksander Mytura, Kasjan
Sakowicz, Andrzej Skolski, Cyryl Trankwilion-Stawrowiecki, Herasym i Melencjusz
Smotrycki czy Damian Naliwajko, autor słynnego tomu wierszy pt. Lekarstwo na
ospały umysł człowieczy (Ostróg 1607).

W tym, trwającym około 50 lat okresie umysłowego ożywienia pod wpływem
idei humanizmu, szczególne znaczenie, obok działających we Lwowie, Kijowie,
Ostrogu, Brześciu, Wilnie czy Zabłudowie drukarni wydających książki cyrylicą,
oraz coraz większej ilości szkół przycerkiewnych i brackich zakładanych przez
ukraińskich mieszczan prawosławnych, szczególnie ważne znaczenie miał fakt
przyjęcia w 1596 roku unii brzeskiej. To właśnie unia w znacznym stopniu przyczyniła
się do rozwoju wielojęzycznego piśmiennictwa polemicznego oraz do powstania
trzech orientacji ideowych, reprezentowanych przez Adama Pocieja – przedstawiciela
kierunku unionistycznego; Iwana Wyszeńskiego – zwolennika tradycjonalizmu, oraz
obrońcy prawosławia i domniemanego autora Przestrogi Rohatyńca –reprezentanta
tendencji postępowo-utrakwistycznych, wynikających z programu dwujęzycznych
szkół.

Tak więc polemika wokół unii brzeskiej, zawartej przez część prawosławnych
biskupów ruskich z papieżem w 1596 roku, zaowocowała także w postaci traktatów
oraz utworów literackich o wartościach nieprzemijających.

Św. Piotr Mohyła i św. Jozafat Kuncewicz
jako  jednostkowe  przykłady  syntezy  kultury  Zachodu  i  Wschodu

Piotr Mohyła, uczeń zarówno prawosławnej szkoły brackiej, jak i kolegium
jezuickiego we Lwowie, potrafił twórczo wykorzystać ideały bizantyńsko-ruskiej
kultury chrześcijańskiej oraz tradycje Cerkwi prawosławnej, łącząc je z głębokim
rozumieniem historycznych i kulturalnych zdobyczy katolickiego Zachodu.
Opracowany przez teologów zgrupowanych wokół Mohyły projekt pt. Prawosławne
wyznanie wiary został przyjęty przez sobór w Kijowie (1640 r.) i po wprowadzeniu
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pewnych poprawek zatwierdzony przez wszystkich patriarchów (1643 r.). W latach
1628–29 wraz z metropolitą Józefem W. Rutskim pracował Mohyła nad projektem
utworzenia ukraińsko-białoruskiego patriarchatu w łączności z Rzymem, co nie
znalazło zrozumienia i poparcia ze strony władz Rzeczypospolitej. Jeżeli przyjąć, że
Akademia Kijowsko-Mohylańska była szkołą baroku ukraińskiego, to będąc
konsekwentnym należy stwierdzić, że tenże barok ukraiński można – zgodnie zresztą
z opinią Dmytry Czyżewskiego8 – traktować wręcz jako model syntezy kultury
bizantyńsko-ukraińskiej i łacińsko-polskiej9.

Zarówno działalność, jak i postawa osobista prawosławnego metropolity
kijowskiego, a zarazem zwolennika chrześcijańskiej kultury zachodniej – Piotra
Mohyły, stanowiły doskonały przykład dokonującej się od lat na Ukrainie syntezy
dwóch kultur i światopoglądów – Zachodu i Wschodu10.

Innym szczególnym i dobrze znanym jednostkowym przykładem syntezy kultury
chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu jest wciąż żywotna postać św. Jozafata
Kuncewicza, którego piękny portret literacki stworzył wybitny pisarz krakowski
Tadeusz Żychiewicz. O rzeczywistości i charakterze kulturowym założonego przez
św. Włodzimierza wielonarodowego i wielowyznaniowego Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie
16 lat przed unią brzeską urodził się Jozafat Kuncewicz, tak pisał Tadeusz
Żychiewicz:

My dziś nie mamy zrozumienia dla wagi tej sprawy i nawet nie zastanawiamy się,
czemuż to przez wieki tylu ciekawych i wspaniałych ludzi udarowanych najprzeróż-
niejszymi talentami wykwitało właśnie na ziemiach pogranicza. W metalurgii
pierwiastki zawsze zyskują na wymieszaniu: toć brąz jest szlachetniejszy od miedzi i
cyny, które się wrzuca do tygla. Chyba nie inne prawa panują w społecznościach
różnoetnicznych. Jakoż Niemcom przybywało tu na lotności, a Rusinom i Polakom
organizacji i porządku, a takoż solidarności, Grecy i Ormianie wnosili niewiarygodny
spryt i rzutkość, Włosi estymę dla kunsztów, rozumienie autonomicznej wartości
rzeczy, których jedyną i wystarczającą racją bytu jest piękno, a Polacy niechby tylko
wichrowatą i nieobliczalną nieco fantazję.11

Wydaje się, że dziś, po 400-stu latach po przyjęciu przez część prawosławnych
chrześcijan unii, która – jak powiedzieliśmy – instytucjonalizowała dokonujący się
w sposób naturalny proces syntezy chrześcijańskiej kultury wschodniej i zachodniej,
bardziej niż kiedykolwiek w historii przekonujemy się (zwłaszcza w Krakowie, stolicy

8. Д. Чижевський, Історія української літератури (барокко), Нью Йорк 1956, с. 248-317.
9. Por. W. Mokry, Akademia Kijowsko-Mohylańska szkołą baroku ukraińskiego i nowożytnej
literatury rosyjskiej, “Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, 1992-1993, t. I-II, s. 17-39.

10. E. Angyal, Świat słowiańskiego baroku, Warszawa, 1972, s.301; por. też. Я. Ісаєвич, Історія
братських шкіл на Україні, Київ 1981.

11. T. Żychiewicz, Jozafat Kuncewicz, Kalwaria 1986, s. 6.
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wielonarodowego i wielowyznaniowego państwa Jagiellonów), jak wiele nie tylko
problemów i dramatów, ale autentycznych wartości powstało i nadal powstaje na
pograniczu kultur, gdzie możliwa była i może być rozwijana harmonijna symbioza
wielu kultur.


