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Włodzimierz Mokry

Miejsce „Eneidy”  Iwana  Kotlarewskiego
w  rozwoju  ukraińskiej  dramaturgii
i  nowożytnego  języka  literackiego

na  Ukrainie

Dzięki wydanej w 1798 roku trawestacji poematu heroicznego Wergiliusza, nieprzy-
padkowo zatytułowanego Eneida przelicowana1, Iwan Kotlarewski dokonał historycz-
nego przełomu w kształtowaniu literackiego języka ukraińskiego, który rozwijał się już
od ośmiu wieków. Za pośrednictwem przekładu, a dokładniej, dzięki przetrawestowa-
niu przez Kotlarewskiego Eneidy Wergiliusza na ukraiński styl niski, powstały trwałe
podstawy nowożytnego języka literackiego stworzone w oparciu o potoczną mowę
Rusinów-Ukraińców. Do dzieł I. Kotlarewskiego, który był także prekursorem nowo-
żytnego dramatu ukraińskiego epoki klasycyzmu, nawiążą właściwi twórcy już na wskroś
narodowego piśmiennictwa – preromantycy i romantycy w Charkowie, Lwowie, Kijo-
wie, a także w Petersburgu. To właśnie w ówczesnej stolicy imperium rosyjskiego,
traktującego Ruś-Ukrainę jako Małorosję, a książkowy język rusko-ukraiński jako na-
rzecze języka wielkorosyjskiego, wychodzi słynny zbiór pt. Kobzar Tarasa Szewczen-
ki. Już wówczas w 1839 roku, nazywając Kotlarewskiego ojcem nowożytnego piśmien-
nictwa ukraińskiego, w wierszu Na wieczną pamięć Kotlarewskiego przepowiedział
Szewczenko wieczną sławę i żywotność wśród przyszłych pokoleń twórcy ukraińskiej
Eneidy.

Budesz, bat’ku panuwaty,
Poky żywut’ ludy
Poky sonce z neba siaje
Tebe ne zabudut’2

Dla zrozumienia tej przewidzianej przez T. Szewczenkę i trwającej już dwa wieki
autentycznej żywotności Eneidy Kotlarewskiego wśród kolejnych pokoleń czytelników
i badaczy, zarówno na Ukrainie jak i w świecie, konieczne wydaje się przywołanie,
ustalenie i uzasadnienie przynajmniej tych kilku najważniejszych czynników kultural-
no-literackich, językowych i społeczno-politycznych, które zadecydowały o przełomo-
wym i nieprzemijającym znaczeniu tego dzieła. Przybliżenie sytuacji, panującej w dzie-
dzinie oświaty i języka przed ukazaniem się Eneidy Kotlarewskiego, pozwoli na możli-

1. Tytuł pierwszego wydania brzmiał następująco: Малороссийская Енеида в трех частях (na
stronie tytułowej: „Енеида на малороссийский язык перелицованная И. Котляревским”)
dedykowana „Любителям малороссийского слова усерднейше посвящается”, Петербург
1798, por. Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И. Котляревским,
Харьков 1842, fotokopia wydania Київ 1980.

2. Т. Шевченко, Кобзар, Київ 1967, с. 17.
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wie pełne uświadomienie znaczenia tego wręcz podwójnego przełomu w dziejach pi-
śmiennictwa ukraińskiego, bo dokonującego się zarówno w płaszczyźnie literackiej, do-
tyczącej ewolucji gatunku oraz wartości ideowych i estetycznych, jak i w procesie osta-
tecznego formowania się nowożytnego języka ukraińskiego.

Przejdźmy zatem do omówienia głównych zjawisk życia kulturalno-literackiego, okre-
ślających specyfikę interesującego nas zjawiska przełomu w „podrosyjskiej” Ukrainie
końca XVIII – początku XIX wieku, oraz do ukazania dróg rozwojowych i stanu języka
ukraińskiego przed wystąpieniem Kotlarewskiego, a także do wskazania tych impulsów
zewnętrznych, które sprzyjały tłumaczeniom z literatury klasycznej na język rodzimy.
Nie sposób bowiem w tym miejscu nie podkreślić, że w omawianym przez nas okresie –
jak powiedział autor pracy O przekładzie z obcych języków na ojczysty Eugeniusz
Słowacki – przekład, zgodnie z panującą w tej dziedzinie tradycją Oświecenia, traktowa-
no jako jedną z cennych form rozkrzewiania nauk i uprawy mowy ojczystej3. A właśnie
przetrawestowana przez Kotlarewskiego na język ojczysty Eneida włączała całym stru-
mieniem ukraiński język potoczny do piśmiennictwa staroukraińskiego, które powstawa-
ło w kijowsko-ruskiej redakcji języka bułgarskiego, zwanego dość nieprecyzyjnie cer-
kiewno-słowiańskim4.

Innymi słowy, elementy ojczystego języka ukraińskiego z trudem przedostające się
przez osiem wieków do książkowego języka bułgarsko-ruskiego, stały się u Kotlarew-
skiego dominantą, to nic, że początkowo w stylu niskim, w parodystyczno-komicznej
trawestacji osiemnastowiecznej opery komicznej, przeplatanej ukraińskimi pieśniami
ludowymi, jaką stał się słynny wodewil Kotlarewskiego pt. Natałka Połtawka.

REAKCJE – INFORMACJE

3. E. Słowacki, O przekładaniu z obcych języków na ojczysty, [w:] E. Słowacki, Dzieła..., Wilno
1926, t. III, s. 449.

4. Piśmiennictwo ukraińskie XI-XVIII wieku nie było wyłącznie językiem Cerkwi, powstającym
w ruskiej redakcji języka bułgarskiego, tworzonym dla potrzeb Cerkwi, ale także piśmiennic-
twem tworzonym przez autorów świeckich, tworzących dla potrzeb pozacerkiewnych, jak
chociażby zestaw praw i obowiązków w XI wieku, zwany Prawdą księcia Jarosława Mądre-
go, napisany ówczesnym językiem potocznym. Por. na ten temat A. Krymśkyj, Ukrajinśka
mowa, zwidkila wona wziałasia i jak rozwywałasia, J. Tymczenko, Słowianśka odnist’ i sta-
nowyszcze ukrajinśkoji mowy w słowianśkij rodyni, S. Smal-Stoćkyj, Rozwytok pohladiw pro
simju slowianśkych mow i jich wzajemne sporidnennia. Ukrajinśka cerkownosłowianszczy-
na, I. Swiencićkyj, Narysy z istoriji ukrajinśkoji mowy, I. Ohijenko, Istorija ukrajinśkoji lite-
raturnoji mowy, Ł. Bułachowśkyj, Pytannia pochodżennia ukrajinśkoji mowy, K. Nimczy-
now, Ukrajinśka mowa u mynułomu i teper, J. Szewelow, Czomu obszczierusskij jazyk, a ne
wibczoruśka mowa? Z probłem schidnosłowianśkoji hłotohoniji, O. Horbacz, Heneza ukra-
jinśkoji mowy ta jiji stanowyszcze sered inszych słowianśkych, P. Kowaliw, Osnowy formu-
wannia ukrajinśkoji mowy w poriwnianni z inszymy schidnosłowianśkymy mowamy, W. Ru-
saniwśkyj, Dawnioruśka mowa: mif czy realnist’?, W. Nimczuk, Piwdenni dawnioruśki ho-
wory – osnowa ukrajinśkoji mowy, H. Piwtorak, Koły ż wynykła ukrajińska mowa?, O. Tara-
nenko, Mowa Kyjiwśkoji Rusi: wuzoł istoryko-linhwinistycznych i polityko-ideołohicznych
probłem, [w:] Istorija ukrajinśkoji mowy. Chrestomatija, uporiad. S. Jermołenko, A. Mojsi-
jenko, Kyjiw 1996, s. 286.
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Zapoczątkowany przez Kotlarewskiego przełom klasycystyczno-preromantyczny dla-
tego określany bywa mianem drugiego (po Renesansie), narodowego odrodzenia literac-
kiego na Ukrainie, gdyż właśnie wtedy doszło do nobilitacji rodzimego języka potocznego
dzięki twórczemu wykorzystaniu go do sformowania trwałych podstaw nowożytnego,
już na wskroś narodowego piśmiennictwa, ograniczonego początkowo, co prawda, do
gatunków stylu trzeciego, ale wywołującego łańcuchową reakcję naśladownictw i tłu-
maczeń, m.in. sztandarowych dla romantyzmu ballad. Powyższe konstatacje mają tak
istotne znaczenie dla naszych tytułowych rozważań o roli przekładu w kształtowaniu się
języka ukraińskiego, ponieważ w sposób szczególnie wyrazisty wskazują, iż w okresie
tworzenia się ukraińskiej literatury narodowej w trzech wspomnianych wyżej ośrod-
kach5, a więc w Kijowie, Charkowie i Lwowie, przekłady poetyckie nie były jedynie
sposobem prezentacji czy wymiany wartości, ale także, mówiąc słowami Anny Kamień-
skiej, „narzędziem szlifowania narodowego języka, próbą ogniową, przez którą naród
wchodził w zakres tego, a nie innego kręgu kulturowego”6. Poza tym przekład był wów-
czas także pożyteczną i owocną formą ćwiczeń, szkołą stylu dla danego poety czy pisa-
rza.

Spróbujmy zatem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego do nobilitacji rusko-kijowsko-
halickiego języka rodzimego jako podstawy języka narodowego doszło dopiero pod-
czas zapoczątkowanego w 1798 roku przez Kotlarewskiego przełomu klasycystyczno-
preromantycznego, a nie jak w innych krajach w dobie renesansowego odrodzenia?

Otóż, wśród wielu różnorodnych czynników, hamujących przenikanie rusko-ukraiń-
skiego języka potocznego do książkowego języka słowiańsko-ruskiego, określanego w
wieku XVIII jazyczijem (czyli mieszaniną bułgarskiego, staroukraińskiego i rosyjskiego
w Ukrainie „podrosyjskiej”), był brak państwowości ukraińskiej, a w związku z tym brak
instytucji państwowych, które z natury rzeczy wśród narodów posiadających własne
państwa niwelowały rozbieżności językowe. Okres renesansu sprzyjał co prawda wpro-
wadzaniu języka ojczystego do literatury ukraińskiej, ciągle tworzonej w ruskiej redakcji

5. Najżywszym ośrodkiem zainteresowań literaturą polską na początku XIX wieku był Charków,
gdzie ówczesny rektor Uniwersytetu Charkowskiego, a zarazem lektor języka polskiego Petro
Hułak-Artemowski, przełożył na język ukraiński pewną ilość bajek Ignacego Kracickiego, a
także balladę Adama Mickiewicza Pani Twardowska. Por. na ten temat S. Kozak, Hułak-
Artemowski w kręgu Mickiewicza i problematyki polskiej, [w:] Z dziejów stosunków literac-
kich polsko-ukraińskich, praca zbiorowa pod red. S. Kozaka i M. Jakóbca, Wrocław 1974,
s. 91-104. Por. też H. Werwes, Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną. Z dziejów stosunków literac-
kich polsko-ukraińskich, Warszawa 1972, s. 31-50. Świadectwem zainteresowań pisarzy lwow-
skich z kręgu „Ruskiej Trójcy” dorobkiem literackim innych narodów słowiańskich, a zara-
zem dowodem możliwości czy zdolności języka ukraińskiego na przyjęcie wszystkich treści i
subtelności zawartych w arcydziełach poetyckiej tradycji ustnej Słowian południowych są
tłumaczenia pieśni serbskich, zamieszczone w przełomowym dla rozwoju literatury zachod-
nioukraińskiej almanachu „Rusałka Dnistrowa”, por. W. Mokry, Folklor i jego rola w działal-
ności „Ruskiej Trójcy”, [w:] Studia polono-slavia-orientalia, Acta Literaria VII, Wrocław
1981, s. 148-150.

6. A. Kamieński, Od Czarnolasu. Najpiękniejsze wiersze polskie, Warszawa 1971, s. 44.
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języka bułgarskiego (zwanego cerkiewnosłowiańskim), o czym świadczą tłumaczenia
Pisma Świętego na język ruski, a czego jednym z dowodów jest przekład na mowę
ruską Nowego Testamentu Wołyniaka W. Nehalewskiego7. Jednak generalnie rzecz
biorąc, w XVI i na początku XVII wieku, w okresie ukraińskiego odrodzenia i reformacji
rosnące zainteresowanie dziedzictwem kultury antycznej, ale bardziej z kręgów strefy
łacińskiej, niż greckiej, sprzyjało odchodzeniu Ukraińców od dawniejszych, bardzo moc-
nych powiązań z tradycjami bizantyńskimi, otwieraniu się Ukraińców ku Zachodowi i
najbliższej tradycji łacińsko-polskiej. Wraz z uwidoczniającym się od drugiej połowy XVI,
a szczególnie w wieku XVII, rozwojem zachodniej orientacji w życiu kulturalno-literac-
kim Ukraińców powstaje szereg wielojęzycznych szkół przycerkiewnych i brackich, w
tym także w Ostrogu Akademia Grecko-Słowiańska8 i słynna Akademia Kijowsko-Mo-
hylańska9, gdzie programowo nauczano nie tylko języka słowiano-ruskiego, ale także
greki, łaciny i języka polskiego, w których to językach powstały utwory zarówno orygi-
nalne, jak i tłumaczenia z literatur obcych. Do rozwoju wielojęzycznego zwłaszcza, pole-
micznego piśmiennictwa na Ukrainie w znacznym stopniu przyczyniła się religijna unia
brzeska. Przyjęcie unii miało doniosłe znaczenie dla kształtowania się zachodnio-ruskie-
go języka literackiego. Nieocenioną rolę odegrały tu zakładane przez Rusinów-Ukraiń-
ców drukarnie, które obok idei popularyzowały bardziej jednolity typ języka. Jednak w
dalszej perspektywie w wyniku polemik między katolikami, prawosławnymi, unitami i prote-
stantami, Ukraińcy nie posiadający swych instytucji państwowych, oświatowych oraz po-
dzieleni i skłóceni konfesyjnie nie wytrzymują konkurencji z językiem polskim. Pisarze ukra-
ińscy coraz częściej piszą swoje utwory w języku polskim10, zaś po podziale Ukrainy między
Rzeczypospolitą i Moskwę, w wyniku rozejmu w Andruszowie pisarze ukraińscy, żyjący na
Ukrainie „podrosyjskiej” piszą swoje dzieła tzw. jazyczijem, a więc mieszaniną języka bułgar-
sko-ukraińsko-rosyjskiego. I właśnie taką sytuację w dziedzinie języka i piśmiennictwa, two-
rzonego według obowiązujących zasad klasycyzmu w Rosji, zastał Iwan Kotlarewski w
Ukrainie „podrosyjskiej”, gdzie nie uznawano ani rozwijającego się od ośmiu wieków ukraiń-
skiego języka książkowego, ani języka na wskroś rodzimego, w jakim powstała bogata epika
ustna – dumy kozackie, pieśni historyczne i religijne. Pisarze, uczeni, a zwłaszcza władze
imperium moskiewskiego uważały język rusko-ukraiński za narzecze języka wielkorosyj-
skiego11, a podporządkowaną sobie Ruś-Ukrainę, za prowincję jedynej i niepodzielnej Wiel-
korosji.

7. Por. W. Witkowski, Język ukraiński, [w:] Ukraina. Teraźniejszość i przeszłość, praca zbiorowa
pod red. M. Karasia i A. Podrazy, Kraków 1970, s. 337.

8. Por. J. Isajewicz, Lyceum Trilingue: Koncepcija szkoły w Jewropi w XVI st., [w:] „Ostrożśka
Dawnyna” Doslidżennia i materiały, red. J. Myśko, Lwiw 1995, s. 11; J. Myśko, Ostrożśka
Słowiano-Hreko-Łatynśka Akademija, [w:] Tamże, s. 13-23.

9. Por. R. Łużny, Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. Z dziejów
związków literackich polsko-wschodniosłowiańskich XVII–XVIII w., Kraków 1966; por. też
W. Mokry, Akademia Kijowsko-Mohylańska szkołą baroku ukraińskiego i nowożytnej litera-
tury rosyjskiej, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, t. I–II, 1992–1993, s. 17-39.

10. Por. R. Radyszewski, Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII wieku,
Część I, monografia, Kraków 1996, s. 282.
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W tych dość niesprzyjających dla rozwoju ukraińskiego piśmiennictwa i świadomości
narodowej czasach rusyfikowania się elit ukraińskich, z pewnym opóźnieniem zaczął
rozwijać się, głównie właśnie dzięki Iwanowi Kotlarewskiemu, klasycyzm ukraiński,
wyróżniający się zarówno ścisłym związkiem z tradycjami ukraińskiego baroku, zwłasz-
cza intermediami XVII–XVIII wieku, jak i zdecydowanym wprowadzeniem żywego
ukraińskiego języka mówionego i wykorzystywaniem bogatej epiki ustnej, opiewającej
Kozaczyznę i jej przywódców. W ten sposób Iwan Kotlarewski zerwał (początkowo w
burlesce) z panującym od pokoleń sztucznym językiem „książkowym”. Przelicowując
heroiczny poemat bohaterski na poemat heroikomiczny, Kotlarewski ominął trwające
wówczas polemiki z normatywną poetyką oficjalnego piśmiennictwa klasycystycznego i
tworząc burleskową przeróbkę eposu Wergiliusza w duchu ukraińskim, wykorzystał z
niezwykłym talentem żywą mowę ukraińską okolic Połtawy, wzbogaconą elementami
dotychczasowego staroukraińskiego języka książkowego i języka rosyjskiego. Przeszcze-
piony przez Kotlarewskiego na grunt ukraiński, bardzo zresztą popularny we wszystkich
literaturach europejskich, gatunek heroikomiczny, odegrał w dziejach piśmiennictwa ukra-
ińskiego rolę iście przełomową i został przyjęty wręcz jako epicki poemat heroiczny,
opiewający wciąż żywą historię narodową Kozaczyzny. Na kanwie klasycznego po-
ematu Wergiliusza obraz życia Ukraińców czasów Kozaczyzny i jednego z ich przywód-
ców – chwackiego Kozaka-Eneasza. Od jego poetyckiego portretu Kotlarewski tak oto
rozpoczął swą Eneidę:

Eneasz był to młodzian chwacki Zrobili z miasta kupę gnoju.
I Kozak, jakich dzisiaj mało, On wziąwszy torbę, dał drapaka
Nie w ciemnię bity zawadziacki, Razem z gromadką ocalonych,
Z otwartym czołem, z miną śmiałą. Dymem pożaru osmalonych,
Lecz Grecy, gdy spalili Troję, Podobnych jemu zabijaków.

(Tłum J. Jędrzejewicz)12

Obok opisów wędrówki Eneasza w poszukiwaniu ojczyzny po zburzeniu Troi, co
stanowiło analogię do wędrówki Kozaków po zburzeniu Siczy Zaporoskiej, będącej
ostoją wolności Ukraińców, w pieśni trzeciej następuje niepowtarzalny, na wskroś ory-
ginalny i będący kulminacją utworu, obraz piekła, gdzie Kotlarewski umieszcza całą
gamę grzeszników, którym wytyka winy. Istotne, że w swej Eneidzie Kotlarewski w
sposób satyryczno-humorystyczny demaskuje zarówno przywary własnych elit, jak i
skorumpowany carski aparat polityczno-administracyjny na czele z „samodzierżcą” Jo-
wiszem-carem, który przykrywał Ukrainę całunem niewoli rozwijanym z zimnej nad-
newskiej stolicy:

11. „Oficjalna nauka rosyjska – jak pisze Florian Nieuważny – nie uznawała języka ukraińskie-
go, odmawiała mu prawa do tworzenia poważnej literatury. Językiem tym nie posługiwały się
warstwy oświecone, chyba, że chciały porozumieć się ze służbą. Nie odczuwały też potrzeby
istnienia takiego języka. Nie było też możliwości napisania utworu, który zaliczony byłby
przez normatywną poetykę klasycyzmu do «wzniosłych gatunków»”. Por. F. Nieuważny,
O poezji ukraińskiej. Od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko, Białystok 1993, s. 15-16.

12. Antologia poezji ukraińskiej, red. F. Nieuważny, J. Pleśniarowicz, Warszawa 1977, s. 121.
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13. Por. B. Łepki, Zarys literatury ukraińskiej. Podręcznik informacyjny, Warszawa–Kraków
1930, s. 193.

14. Tamże, s. 194.
15. Tamże, s. 194.

Nie bierze u nas tylko głupiec,
Kto w głowie trochę ma oleju,
Kto umie żyć, ten mociumdzieju
I ojca złupi – ojcołupiec13.

Ukazując „cuchnące od głowy” przyczyny despotycznego systemu carskiego, znie-
walającego narody imperium, Kotlarewski z jednej strony pragnie bronić najbardziej
upokarzanego, bo skazanego na milczenie zwykłego człowieka, gdy przemyca następu-
jącą prawdę:

bo chłopska prawda w oczy kłuje,
A pańska – pańska lawiruje.

Z drugiej strony, Kotlarewski, jako człowiek wykształcony w seminarium duchow-
nym, a następnie oficer odznaczony w wojnie tureckiej, nie oszczędza swych rodaków,
ukraińskich filistrów, śpieszących się do „moskiewskiego raju”.

Będziecie w pługu spacerować
Drwa do browaru liferować
I ciągnąć jarzmo jako wół14.

Jako szczery patriota swojej ojczyzny – Ukrainy, której wolności bronili Kozacy i
wielu jej słynnych przywódców, Kotlarewski wskrzesza chwałę bliskich mu oddziałów
kozackich Łubeńskiego, Hadiackiego i Połtawskiego, wierząc, że przy dobrej woli spad-
kobierców Kozaczyzny, będącej ucieleśnieniem wolności Ukrainy, odrodzą się i zosta-
ną zrealizowane idee hetmanów, gdyż – jak powie jakby przy okazji twórca ukraińskiej
Eneidy:

Gdzie miłość kraju wodzi woje
Tam wraża przemoc nie ustoi15.

Jak widać z poczynionych rozważań, dokonana przez Kotlarewskiego trawestacja
antyczno-mitologicznych treści i stylu klasycystycznego posłużyła twórcy ukraińskie-
mu jako okazja czy pretekst dla wprowadzenia do literatury ukraińskiej żywych, bo
dotyczących całego społeczeństwa, ważnych treści tak historyczno-politycznych, jak i
społecznych, a także religijnych i obyczajowych. Dzięki nadaniu Przelicowanej Ene-
idzie tak wyraźnego piętna narodowego, utwór ten wywołał głęboki i żywotny rezonans
wśród wielu następnych pokoleń Ukraińców, żyjących wciąż pod dominacją Moskwy.

Gdzie zatem leży odpowiedź na jedno z wciąż trapiących ukrainistów pytań: dlaczego
tak bardzo przyciąga i wabi wciąż nowe pokolenia badaczy ukraińskich i czytelników
poemat Kotlarewskiego, stworzony w nietrwałej formie parodii, w oparciu o tak odległy
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nam antyczny pierwowzór. Otóż, o tej wręcz niebywałej żywotności Eneidy zadecydo-
wało przede wszystkim to, iż zamysł swój osiągnął Kotlarewski, dzięki stworzeniu orygi-
nalnego i niezależnego od szeregu podobnych trawestacji, Wergiliuszowego arcydzieła.
Można zatem stwierdzić, że cel swój osiągnął Kotlarewski, dzięki następującym zabie-
gom twórczym:

1) poprzez odważne, swobodne i konsekwentne przeszczepienie fabularnego wątku
epopei i występujących w niej bohaterów w zupełnie nowe, bliskie i wręcz idealizowa-
ne przez Ukraińców środowisko Kozaczyzny.

2) dzięki wykorzystaniu antycznego systemu wartościowania, poglądów i postrze-
gania świata do przedstawienia życia i doświadczeń społeczeństwa ukraińskiego epoki
Kozaczyzny.

3) na skutek swobodnego twórczego wykorzystania nieprzebranej tradycji ukraiń-
skiej literatury ustnej, zawartej zwłaszcza w słynnych dumach kozackich i pieśniach
historycznych, stanowiących poetycką kronikę dziejów Kozaczyzny.

4) dzięki parodystyczno-komicznej trawestacji, która dawała niemożliwą dotąd szansę
do wzbogacenia języka literackiego w zakresie leksyki i frazeologii o elementy tradycji
ustnej, dialektyzmy, barbaryzmy, profesjonalizmy, czy wreszcie wulgaryzmy, czyniąc z
tego dzieła epopeję i encyklopedię warunków życia ukraińskiego wieku XVIII, ze wszyst-
kimi jego pozytywami i cieniami.

5) poprzez wykorzystanie ukraińskich tradycji dawnego piśmiennictwa satyrycznego,
zaczerpniętych z żartobliwych rymowanych opowieści, intermediów i teatru ludowego, i
wykorzystując przy tym zawarty w wierszach sylabotonicznych humor i satyrę, stworzył
Kotlarewski na wskroś narodowy poemat heroikomiczny, co pozwoliło mu przedstawić z
jednej strony satyryczny obraz społeczeństwa pańszczyźnianego z chciwymi urzędnika-
mi, ciemnym duchowieństwem, zdemoralizowaną szlachtą i despotycznym caratem, a z
drugiej strony, czyniąc odstępstwa od formy burleski, poprzez wprowadzenie tonacji pod-
niosłej, wygłosić potępienie wojny i pochwałę pokoju.

6) dzięki wyszczególnionym walorom, swą Eneidą Kotlarewski wskazał drogę roz-
woju nowożytnej literatury ukraińskiej, a zarazem postawił przed społeczeństwem ukra-
ińskim zwierciadło, w którym „wszyscy swe oblicze snadnie ujrzeć mogli”16.

W liczącej sześć ksiąg (przeszło siedem tysięcy wierszy) Eneidzie dał Kotlarewski
pierwszy tak wielkich rozmiarów utwór poetycki w stworzonym przez siebie nowożyt-
nym języku ukraińskim, a przy tym – jak to określił B. Łepki – „błysnął takim zasobem
obserwacji, humoru, dowcipu i satyry, że rodacy jego ostatecznie zerwali ze starosło-
wiańszczyzną, ze scholastyką, ze sztucznym akademickim językiem, a poszli za nim”17.

Dzięki dziełu Iwana Kotlarewskiego podjęta została na nowo i przerwana w epoce
renesansu zasadnicza zmiana w kształtowaniu się literackiego języka ukraińskiego, w
jego już w pełni narodowej formie, do której nawiążą i którą rozwiną w następnych
epokach pisarze ukraińscy.
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