
  

SKĄD PRZYCHODZIMY – GDZIE JESTEŚMY – DOKĄD ZMIERZAMY 

Nasze dzieje są bardzo złożone, pełne chwały i nieszczęść, sukcesów i hańby. Bardzo trudno je podsumować. 

Chwilami czujemy się bezradni. Weźmy na przykład zwycięstwo pod Grunwaldem. Nie jesteśmy pewni, że było 

to rzeczywiste i trwałe zwycięstwo. W dodatku powinniśmy zawsze pamiętać, że brali w tym zwycięstwie udział 

przedstawiciele różnych religii, narodów, nie tylko przecież Polaków i Litwinów, którzy po unii polsko-litewskiej 

współtworzyli od 1569 r. Rzeczpospolitą tych obojga narodów. W tym wspólnym państwie I Rzeczypospolitej 

szlacheckiej żyli obok Polaków i Litwinów żyli zatem Białorusini i Ukraińcy, Żydzi, Ormianie, Karaimi, Niemcy, 

polscy protestanci i przedstawiciele innych wyznań, religii, narodów, którzy wnieśli swój wkład do dziejów 

i kultur państwa Jagiellonów. A zatem już do zwycięstwa pod Grunwaldem przyczynili się obywatele różnych 

narodowości, a zwłaszcza Rusini-Ukraińcy i Rusini-Białorusini, traktowani wówczas, a także w następnych 

stuleciach nie podmiotowo, a przedmiotowo przez władze I Rzeczypospolitej, a także II Rzeczypospolitej Polskiej 

i powojennej komunistycznej. Powinniśmy też wiedzieć, że w tej pierwszej szlacheckiej Rzeczypospolitej Polacy 

liczebnie byli w mniejszości. Podkreślamy ten fakt dlatego, że w dzisiejszych czasach w powszechnej polskiej 

świadomości i pamięci historycznej o tych faktach zapominamy. Z tego powodu mamy coraz większe problemy 

z polityką historyczną, a co gorsza z kreowaniem przyszłości, która jest „przeszłością tylko cokolwiek dalej”, jak 

uświadamiał Cyprian Norwid. 

Dokąd zatem nas zaprowadzi upolitycznianie faktów, selektywne odwoływanie się do najważniejszych, ale 

i dramatycznych, wręcz tragicznych wydarzeń z ponad tysiącletniej historii chrześcijaństwa i tradycji wszystkich 

dotychczasowych Rzeczypospolitych. Są to problemy szczególnie istotne dlatego, że z jednej strony lubimy 

nawiązywać do odpowiednio eksponowanych faktów z polskiej historii i tradycji piastowskich, a z drugiej strony 

do tradycji i historii państwa Jagiellonów, którego granice wschodnie sięgały daleko za Dniepr. 

W efekcie, nierzadko w polskiej przestrzeni kulturowej, tak bardzo nasyconej polityką historyczną słychać pilną 

potrzebę utwierdzania polskości na odzyskanych - północnych i zachodnich terytoriach państwa polskiego, 

znaczonych pomnikami z Orłem Piastowskim w Szczecinie, Wrocławiu. W tym samym czasie równolegle 

z upowszechnianiem idei i dziejów państwa Polski Piastowskiej, wynurzają się coraz częściej zakarbowane 

w polskiej pamięci, świadectwa dorobku kulturowego wielu pokoleń Polaków, którzy od połowy XIV wieku żyli 

obok, czy wraz z Rusinami-Ukraińcami, Białorusinami, Litwinami, także we wschodnich regionach przeszłej 

Rzeczypospolitych w rzeczywistości czterech narodów. A zatem w granicach I Rzeczypospolitej nie tyko obojga – 

polskiego i litewskiego narodu – jak podkreśla Norman Davies („Boże igrzysko. Historia Polski) – w wyniku 

rozpoczętego w 1340 roku podboju Rusi Czerwonej przez Polskę i wcielenie do Polski Rusi Halicko-Wołyńskiej 

w 1349 roku oraz dokonanego w latach 1365-1366 ziemi całej Ukrainy i Białorusi stają się częścią 

Rzeczypospolitej, która zdaniem Aleksandra Gieysztora stała się „imperium bez bezpośredniej sukcesji 

państwowej”1.  

                                                                 
1 W. Mokry, Stosunki między Polakami i Ukraińcami w XV–XVIII wieku, [w:] Rzeczpospolita wielu narodów i jej 
tradycje. Materiały z konferencji “Trzysta lat od początku unii polsko-saskiej”, pod red. A. K. Link-Lenczowskiego 
i M. Markiewicza, Kraków 1999, s. 183-191. 



  

Mamy zatem problemy z dziedzictwem „zjednoczenia” idei dziejów Państwa Polski Piastów oraz idei 

jagiellońskiej w I Rzeczypospolitej. Nie mamy natomiast wątpliwości gdy chodzi o znaczenie Pawła Włodkowica i 

bardzo byśmy chcieli jego „awansu” w powszechnej znajomości. Pragniemy tego również z tego względu, że za 

mało o nim wiemy, a jego wiedza – jak sądzimy - przydałaby się dla przyszłości dla nas wszystkich. 

Gdzie jesteśmy? Oto są pytania. 

Być może znów jesteśmy na zakręcie dziejów. Jednocześnie wobec kryzysu klimatycznego i antropologicznego. 

Dokąd zmierzamy – oto jest pytanie. Dokąd chcemy zmierzać i dokąd rzeczywiście zmierzamy, chcąc nie chcąc. 

Postawmy sobie zatem wyraźny cel, nie przejmując si ę tym, że wygląda na utopię. 

Wiemy, że chcemy rzeczy PRAWIE NIEMOZLIWEJ – współpracy poprzez wspólne szukanie dróg wzajemnego 

poznania i się i pojednania Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji, zawsze przy tym pamiętając o Litwie, Łotwie, Estonii, 

Finlandii, Anglii, Szwecji, Norwegii i w ogólnie o określeniu naszego adekwatnego miejsca w duchowo 

niepodzielnej Europie i świecie. 

Jest to konieczne dla przyszłości zagrożonego dziś z różnych powodów, pełnego kryzysów i wojen świata. Nic to, 

że jest wyzwaniem dla zdrowego rozsądku. We współczesnym świecie nie ma zdrowego rozsądku. 

Nasze zadania są szalone i takimi dość długo pozostaną. Ale nie mamy wyjścia – musimy robić swoje, wbrew 

rozsądkowi. 

Licząc na czas oraz na upór własny i bliskich zdajemy się na łaskę i pomoc prekursorów harmonijnego 

współistnienia chrześcijańskich i ogólnoludzkich wartości Europy Zachodniej i Wschodniej, Europy z marzeń św. 

Jana Pawła II, Europa św. św. Cyryla i Metodego i św. Benedykta. Jest to duchowo niepodzielna, choć dziś wciąż 

rozdzielona Europa. Zdajemy się jednak na pomoc czuwającego nad nami św. Jana Pawła II. Wiemy, że pierwszy 

spośród narodów słowiańskich papież przez całe swoje życie i w czasie swojego długiego ekumenicznego 

pontyfikatu pragnął, by wschodnie płuco chrześcijaństwa, którym jest Ukraina, oddychało na Ukrainie 

równomiernie z zachodnim. Wierzymy, że na Ukrainie przestanie krwawić jej wschodnia część płuca, że Ukraina 

przestanie krwawić z powodu wojny, rozpętanej przed dwoma laty przez jej północno-wschodniego sąsiada. 

Ufajmy, że za wstawiennictwem świętych Rusi Kijowskiej, św. Włodzimierza, jego synów – pierwszych 

męczenników Rusi-Ukrainy św. św. Borysa i Gleba, wszystkich świętych i św. Jana Pawła II tak bardzo 

doświadczana przez wieki Ukraina wyprosi u Stwórcy, Jego Syna i Bogarodzicy tak bardzo upragniony pokój oraz 

godne życie na Krymie, w Donbasie, w Syrii i wszędzie tam, gdzie giną ludzie. 

Dziękujemy z głębi naszych serc za modlitewną pieśń do św. św. Cyryla i Metodego, wykonaną przez studentów 

Katedry Ukrainoznawstwa WSMiP UJ w języku polskim i ukraińskim.  
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