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Tancerka

Mykoła Bażan*
Błysnęła wokół złotem piana mych jedwabi
I jak języki ogni podrzucone ręce,
I opadają znowu drżące, coraz słabiej,
I bęben bije prędko, ja razem z nim dźwięczę.
Rytm czasów słyszę. Oto kobieta z Egiptu
W rozcięciu księżycowym moich oczu żyje,
Mój barwny strój podobny jest do manuskryptu,
Na którym się kapryśnie wiersz Hafiza wije.
Ryk bębna niby zew daleki Chorezmczyka
Już milknie, już wypełnił mnie po brzegi,
Czekam. A tu znów rośnie długich trąb muzyka,
Jak zwiastun burzy – wiatr, jak sennych fal szeregi.
Pod drzewem dźwięków tych, trąbami zasłonięta,
Pomykam, płynę, drżę i barwnym ogniem płonę.
O, paść i skoczyć wzwyż jak płomień nieulękła!
Kobiety dzieje to! Ach, sadr** niewysłowiony!
Ja dobrze znam podstępy i skryte zwyczaje
Pramatek much w ich bólu niemym i tęsknotach.
Tak samo kiedyś do nich kornaje*** ryczały,
Tak samo bęben do nich do tańca się miotał.
I one żyją we mnie, znane i posłuszne.
I chytre wciąż są jeszcze, choć je pył już pokrył,
To one idą do mnie z Sahdiany dusznej,
Z glinianej żółtej Chiwy i Fergany mokrej.
I widzę ciała ich i włos ich rozwichrzony,
Ich wyszukany gest, odwieczność ich uroku,
I dobrze znam je wszystkie – niewolnice, żony
Wśród czterech ścian haremu, zamknięte w półmroku.
I całą wiedzę swą i sztukę, i dojrzałość
Wcieliłam w taniec dziś i ciałem swym opiewam
Szczęśliwą miłość, pracę, honor, trud i śmiałość,
I ludzi mej ojczyzny, mocnych tak jak drzewa.
Wysoki, triumfalny dźwięk kornaja wreszcie
Wieńczy mój taniec pędu, życia i urody.
Tak ja, tancerka, głoszę swego kraju szczęście,
Kobiety dzieje to. I pieśń duszy młodej.
* Przekład: Kazimierz Andrzej Jaworski
** Sadr – nazwa tańca, dosłownie „wirowanie”,
*** Kornaj – uzbecki instrument ludowy.
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Drodzy Czytelnicy,
Do Państwa rąk trafia numer poświęcony jubileuszowi 25.lecia Zakładu Ukrainistyki UMCS. Marzenia
o powołaniu filologii ukraińskiej na lubelskich uniwersytetach mogły się spełnić przed ćwierć wiekiem – wspominał z rozrzewnieniem śp. Profesor Michał Łesiów
(1928–2016), wybitny naukowiec, rzecznik pojednania
polsko-ukraińskiego. Przytoczoną tu myśl o „marzeniach
ukrainofilskich” zaczerpnąłem z eseju Profesora Lublin
ukrainoznawczy pomieszczonego w tomie O Ukrainie.
Prawie wszystko?! Oczywiście, marzenia do zrealizowania nie były łatwe, w minionej epoce władze partyjno-rządowe piętrzyły przeszkody, wszelkie przejawy zwracania
uwagi na kulturę ukraińską traktowały jako coś podejrzanego i niepotrzebnego. Dla ówczesnej władzy wszystko
co na wschód od granicy polsko-radzieckiej było już sowieckie, więc prawie rosyjskie. Przytaczamy wspomniany
esej, to ważny dokument historyczno-społeczny, kreujący
Lublin na czołowe miasto kontaktów polsko-ukraińskich.
Zamieszczamy trzy jubileuszowe artykuły: prof. Lubow Frolak, mec. Zbigniewa Wojciechowskiego oraz wypowiedź śp. Henryka Bogdana Wagnera (1945–2017).
Profesor Lubow Frolak, nowy kierownik Zakładu Filologii Ukraińskiej, z dumą podkreśla, że lubelska ukrainistyka wyrasta na prawdziwe, znane w Polsce i za granicą
centrum naukowo-dydaktyczne, działające w wielu obszarach sfer nauki i kultury. Artykuł Pani Profesor to długa
lista międzynarodowych i krajowych sukcesów Zakładu.
Mecenas Zbigniew Wojciechowski jest samorządowcem,
politykiem, niestrudzonym rzecznikiem współpracy i pojednania z Ukrainą, doktorem Honoris Causa uniwersytetów we Lwowie i Drohobyczu. W roku 2017 uhonorowany
został Międzynarodową Nagrodą Łobodowskiego. Laureat chętnie i często wypowiada się o teraźniejszości i przyszłości sąsiadujących narodów, w prezentowanym tu artykule przedstawia swą receptę na pomyślną współpracę
Polski i Ukrainy. Kurator Bogdan Henryk Wagner zmarł
w maju 2017 roku. To wielka strata dla lubelskiej kultury
i oświaty. Przypominamy wypowiedź z jubileuszu 20.lecia Ukrainistyki. Kurator – w porywającym wystąpieniu
– mówił o budowaniu modelu współpracy transgranicznej, podkreślał rolę Instytut Filologii Słowiańskiej w tym
przedsięwzięciu oraz określał miejsce Lublina i województwa lubelskiego jako Bramy na Wschód. Po śmierci energicznego Kuratora współpraca Kuratorium z Zakładem
może nie ustała, ale w widoczny sposób osłabła.
Od kilkunastu lat Zakład Ukrainistyki wspiera działania Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Organizujemy
wspólnie Międzynarodową Sesję Historycznoliteracką
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„Nasi Sąsiedzi: Ukraina i Białoruś”. W minionych latach
gościliśmy niemałą, bo ponad dwustuosobową grupę pisarzy, tłumaczy, wydawców z krajów Europy Wschodniej
i Środkowowschodniej. Byli w tej grupie autorzy wybitni,
znani w Europie, wymienię choćby białoruskiego poetę
i prozaika Uładzimira Nieklajeu, ukraińskich prozaików:
Wasyla Słapczuka, Wasyla Heja, Siergieja Ponomarenkę,
Iwana Jackanyna, poetkę Annę Bahrianę, tłumaczkę i poetkę Oleną Krysztalską, tłumaczkę Olenę Katajewą, publicystę, poetę, tłumacza Serhija Borszczewskiego. Kilkunastu studentów IFS – zachęconych przez lubelskich pisarzy
– osiągnęło sukcesy w pracy translatorskiej. Najsprawniejsze i najoryginalniejsze przekłady literatury ukraińskiej publikowaliśmy na łamach „Lublina”. Utworzyliśmy
– czym nie można się nie szczycić – „Bibliotekę Literatur Naszych Sąsiadów” firmowaną przez Stowarzyszenie
Pisarzy Polskich oraz Zakład Ukrainistyki. W serii „Biblioteki” zaprezentowaliśmy kilka tomów współczesnej
prozy autorów zza wschodniej granicy w przekładzie absolwentów ukrainistyki. W numerze o swych zmaganiach
i doświadczeniach literackich piszą utalentowane i pracowite tłumaczki: Iwona Wasilewska-Marczuk i Kinga Ciasnocha. Prezentujemy interesujące fragmenty ukraińskiej
prozy Teodozii Zariwny i Petra Kraliuka w przekładzie
wspomnianych autorek. Naszym wspólnym sukcesem jest
również Międzynarodowa Nagroda im. Józefa Łobodowskiego przyznawana od roku 2015.
Czy warto studiować filologię ukraińską? – to tytuł
krótkiego ale ważnego artykułu autorstwa Marka Olejnika. O tym, że warto odpowiedź znajdzie Czytelnik w szeregu cennych i ciekawych artykułów.
W roku 2017 przypadł również jubileusz 45.lecia pracy
naukowej prof. dra hab. Feliksa Czyżewskiego, byłego dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej i kierownika Zakładu Ukrainistyki w latach 1998–2017. Na jubileuszowe
spotkanie w dniu 30 sierpnia 2017 roku przybyli znakomici goście, przedstawiono szereg ciekawych referatów,
wygłoszono mowy pochwalne i okolicznościowe, złożono mnóstwo pięknych życzeń, wręczono dyplomy i listy
gratulacyjne, pierś Jubilata ozdobiły kolejne odznaczenia
i medale.
Profesor jest osobą lubianą, szanowaną, także energiczną i aktywną. Nie skąpi sił ni czasu na organizację sesji,
konferencji, współpracy z licznymi samorządami, środowiskami, organizacjami. Redakcja „Lublina” składa Profesorowi Feliksowi Czyżewskiemu życzenia zdrowia i dalszych naukowych i organizacyjnych sukcesów.
Także Pracownikom Zakładu Ukrainistyki życzę zdrowia oraz satysfakcji w pracy naukowej i dydaktycznej
– redaktor
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Lubow
Frolak

Ukrainistyka w Lublinie
i w regionie
Po dwudziestu pięciu latach działalności Zakładu Filologii Ukraińskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej kierunek ten wyrasta na prawdziwe, znane w Polsce i za granicą, centrum naukowo-dydaktyczne,
prężnie działające w różnych obszarach w sferze nauki
i kultury.
Jedną z form działalności Zakładu jest nieustanne poszerzanie oferty dydaktycznej, która podnosi konkurencyjność absolwentów ukrainistyki na dzisiejszym rynku
pracy.
Dziś proponujemy studentom dwie specjalizacje I i II
stopnia: pedagogiczną (nauczycielską) i tłumaczeniową:
język ukraiński w biznesie. Nasi absolwenci mają również
możliwość podjęcia studiów doktoranckich w zakresie języka i literatury ukraińskiej.
Od roku 2010/11 do oferty lektoratów języków obcych
dla studentów UMCS wszystkich kierunków został wprowadzony lektorat języka ukraińskiego. Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno studentów jak
i doktorantów. Ci ostatni coraz częściej wybierają język
ukraiński jako język obcy na egzaminach do uzyskania
stopnia doktora.
Ponadto przyjęta została uchwałą Rady Wydziału
UMCS w roku 2011 możliwość certyfikacji znajomości
języka ukraińskiego przez uczniów szkół średnich, jak
i osoby dorosłe. Zostały opracowane zadania testowe dla
poziomów B1 i B2 według międzynarodowego systemu
nauczania języków obcych.
Od roku akademickiego 2011/12 ruszyły podyplomowe
studia dla tłumaczy języka ukraińskiego przeznaczone dla
absolwentów dowolnych studiów wyższych, którzy władają językiem ukraińskim na poziomie B2/C1.
Ważnym aspektem działalności ukrainistyki UMCS jest
współuczestnictwo w inicjatywach podejmowanych przez
miasto, województwo i regiony przygraniczne.
Dbając o kontynuację nauczania i wychowania na różnych szczeblach szkolnictwa, Zakład Filologii Ukraińskiej
we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie aktywnie promuje wiedzę o kulturze i języku ukraińskim oraz
pracuje nad polepszeniem i zacieśnieniem polsko-ukraińskich związków dobrosąsiedzkich. Przykładem tego typu

działalności są organizowane, przy aktywnym udziale
i inicjatywie władz Kuratorium Lubelskiego lekcje otwarte oraz nauka języka ukraińskiego dla uczniów szkół średnich Lubelszczyzny. Od 2009 roku prowadzone są zajęcia
z języka ukraińskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im.
Jana Zamoyskiego w Lublinie. Z kolei w roku szkolnym
2010/11 realizowany był projekt „Ukraina – poznaj swojego najbliższego sąsiada” w Zespole Szkół nr 5 im. Jana
Pawła II w Lublinie.
Pracownicy Zakładu od jedenastu lat biorą udział we
współorganizacji Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej w Lublinie i Spotkań Mistrzów Słowa, które mają na celu promocję języka, literatury i kultury ukraińskiej w Polsce, a polskiej na Ukrainie.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społeczności regionu, Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS
podejmuje wielopłaszczyznową współpracę z jednostkami administracji terenowej i instytucjami publicznymi.
Wśród rezultatów współpracy z samorządem terytorialnym należy wymienić ukazujące się wydawnictwa, m. in.
monografia pt. „Gmina Wola Uhruska na tle Euroregionu
Bug – język i kultura” (2003), która powstała na konkretne zamówienie złożone przez Władze Gminy, w szczególności przez Zarząd Gminy, przy osobistym zaangażowaniu wójta Jana Łukasika. Praca ta wykonana została przez
międzynarodowy zespół językoznawców, folklorystów
i etnografów, działający przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Lublinie.
Od dziesięciu lat odbywają się w Woli Uhruskiej sympozja transgraniczne. Celem sympozjów jest integracja
środowisk akademickich i samorządowych we współpracy w takich dziedzinach, jak: ekologia, dziedzictwo kulturowe, język i literatura, oświata, gospodarka. W czasie
sympozjów poruszane są ważne tematy dla środowisk lokalnych. W spotkaniach biorą udział goście z ośrodków
naukowych z kraju i z zagranicy oraz z innych kompetentnych instytucji.
Współpracujemy również z innymi instytucjami publicznymi. I tak, we współpracy z Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej została zorganizowana w 2009
roku konferencja naukowa „Cmentarze, jako znak kultury
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Na zdjęciu naukowcy i konsulowie (od lewej): prof. dr hab. Feliks Czyżewski (były dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej, kierownik Zakładu
Filologii Ukraińskiej w latach 1998–2017), prof. dr hab. Lubow Frolak (kierownik Zakładu Filologii Ukraińskiej), śp. prof. dr hab. Michał Łesiów
(kierownik Zakładu Filologii Ukraińskiej w latach 1992–1998), śp. Henryk Bogdan Wagner (wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie),
(stoją od prawej) dr Maria Borciuch, dr Anna Choma, dr Agnieszka Dudek-Szumigaj, dr Marek Olejnik, dr Marcin Kojder, Władysław Kaniewski
(Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie), Stanisław Adamiak (Konsul Honorowy Ukrainy), prof. dr hab. Ihor Nabytowycz (foto: luty 2012 r.)

pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego” pod patronatem starosty Bialskiego Tadeusza Łazowskiego urzędującym w latach 1998–2017 oraz arcybiskupa Abla Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.
Przyspieszeniu procesów demokratyzacji zachodzących
w krajach słowiańskich, szczególnie zaś na Ukrainie graniczącej z Polską i zarazem znajdującej się poza Unią Europejską – służy realizacja projektów badawczych, kształtujących właściwe relacje polsko-ukraińskie. Możliwe jest to
m.in. przez poznanie dziedzictwa kulturowego i językowego ludności zamieszkującej obszar transgraniczny. Temu
celowi służył projekt badawczy „Inskrypcje nagrobne na
cmentarzach prawosławnych wschodniej Lubelszczyzny”
realizowany w latach 2005–2008 przez zespół przy Zakładzie Filologii Ukraińskiej. To przedsięwzięcie spotkało się
z dużym zainteresowaniem ośrodków naukowych w kraju i za granicą.
Ukrainistyka lubelska postrzegana jest przez polskie
i międzynarodowe środowisko naukowe jako wiodące
centrum ukrainistyczne, zajmujące się problematyką pogranicza językowo-kulturowego, utrzymujące związki naukowe z ośrodkami badawczymi Ukrainy, Białorusi, Rosji, Węgier, Słowacji i Rumunii.
Wynikiem współpracy jest m. in. międzynarodowa
konferencja naukowa organizowana przez Zakład Filologii Ukraińskiej we współpracy z Komisją Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie
pt. „Język ukraiński poza granicami Ukrainy”. Jest ona jedyną taką cykliczną konferencją w kraju, która przyciąga

uwagę międzynarodowego środowiska aktualnością badanej problematyki.
Należy również wymienić konferencje literaturoznawcze, m. in. dotyczące takich tematów, jak: „Problemy badań historii literatury ukraińskiej”, „Biblia i Sacrum
w literaturze ukraińskiej”, „Między literaturą a polityką –
Józef Łobodowski” oraz cykl spotkań naukowych „Studia
Ingardeniana”.
Zakład Filologii Ukraińskiej współpracuje w różnych
obszarach działalności naukowej i dydaktycznej – organizacja międzynarodowych konferencji naukowych i studenckich spotkań naukowych, wspólnych obozów dialektologicznych i krajoznawczych dla studentów z Polski
i Ukrainy, staży językowych. Podmiotami tej współpracy są: Państwowy Uniwersytet Wołyński im. L. Ukrainki w Łucku, Państwowy Uniwersytet im. T. Szewczenki
w Żytomierzu, Państwowy Uniwersytet im. I. Franki we
Lwowie.
Aktywność dwóch lubelskich ośrodków ukrainistycznych na UMCS i KUL na płaszczyźnie nauki i kultury przyczynia się do kreowania wizerunku Lublina jako
współczesnego, wielokulturowego, europejskiego miasta,
otwartego na współpracę polsko-ukraińską.	
■

8

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

Henryk Bogdan
Wagner

Jubileusz jest okazją
do podsumowań1
Jubileusz jest okazją do podsumowań, refleksji
i planów na przyszłość polsko-ukraińskich kontaktów Lublina, miasta wielokulturowego, roli jaką pełni Lublin od
wieków. Moją legitymacją, która daje mi prawo do udziału
w tym wspaniałym Jubileuszu, jest fakt, że VII LO im. M.
Konopnickiej w Lublinie, którego byłem dyrektorem miało (od 2005 roku) w programie nauczania język ukraiński.
Była to pierwsza szkoła w Lublinie, która dawała możliwość nauki tego języka, jako języka równorzędnego z innymi, a nie tylko języka mniejszości.
Od 3 lat, wspólnie z prof. dr hab. Feliksem Czyżewskim,
dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS i jego zespołem, budujemy model współpracy transgranicznej, starając się podkreślić rolę Lublina i województwa lubelskiego
jako Bramy na Wschód. Podstawę prawną stanowi porozumienie między Instytutem a Kuratorium Oświaty w Lublinie. Udało się nam wprowadzić do szkół lubelskich język ukraiński, przekonać Ministerstwo Edukacji Narodowej
o potrzebie umieszczenia języka ukraińskiego jako języka obcego (a nie tylko języka mniejszości) na liście przedmiotów maturalnych, popularyzować lekcje otwarte języka
i kultury ukraińskiej w placówkach oświatowych Lublina,
certyfikować znajomość tego języka, a także promować wzorzec współpracy samorządu, instytucji naukowych, oświaty
i podmiotów gospodarczych. Zdobycie praw obywatelskich
dla języka ukraińskiego jest przykładem usunięcia jednego
ze stereotypów. To niemało, ale to dopiero początek.
Niezbędna jest intensyfikacja tych działań z udziałem
władz samorządowych miasta i województwa. W czerwcu
ubiegłego roku MSWiA przy współudziale MEN, zorganizowało konferencję ustalającą strategię rozwoju oświaty
mniejszości ukraińskiej w Polsce. Do udziału zaproszeni
zostali wszyscy kuratorzy oświaty. Skutków tego zdarzenia w Lublinie jednak nie widać. Zaniechano też pracy
nad programem nauczania języka ukraińskiego jako języka obcego w szkołach polskich. Mój apel do ministra edukacji o wykorzystanie do tych prac ukrainistów lubelskich
pozostał do dzisiaj bez echa. Mimo to wielu dyrektorów
Wypowiedź nieżyjącego już wicekuratora Kuratorium Oświaty w Lublinie, na
20-lecie powołania Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS, opublikowana w dwumiesięczniku „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” nr 1–2/2012.
1

szkół współpracuje z partnerami ukraińskimi, inicjując
szereg przedsięwzięć edukacyjnych.
Ogłoszenie Lublina Centrum Kompetencji Wschodnich
daje nadzieję na pomoc władz samorządowych. Podkreślić
jednak trzeba, że tylko dzięki dyrektorom szkół lubelskich,
ich konsekwencji i wiedzy wyprzedzającej urzędnicze dyrektywy możemy mówić o budowaniu modelu współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie edukacji i kultury. Taka
współpraca to fundament, edukacja to najlepsze narzędzie
do porozumienia i współdziałania. W okresie stowarzyszenia Ukrainy z Unią niezbędne jest nakreślenie mapy
drogowej współpracy, w której tworzeniu Lubelskie może
odegrać kluczową rolę. Model współpracy transgranicznej widoczny w Woli Uhruskiej (w powiecie włodawskim),
gdzie znakomicie współpracują: samorząd, UMCS, szkoła, podmioty gospodarcze, partnerzy z zachodniej Europy
może stać się marką Lubelskiego.
Czas nadszedł, aby uporządkować różnorodne inicjatywy w jedną skuteczną strategię. Powołanie pełnomocnika marszałka województwa i zespołu do realizacji tylko takiego zadania mogłoby przenieść oczekiwane rezultaty. Nie
może to być urzędnik jednego z licznych wydziałów, który
mając wiele innych obowiązków, zajmuje się problemami
współpracy ze wschodnimi sąsiadami. Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów: komisji, wydziałów, fundacji i innych kolektywów. Wypełniają one zapewne pożyteczną rolę
w jakimś wybranym fragmencie współpracy. Umocowanie
osoby (klasyczny zachodni go-between spinający wszystkie
inicjatywy, mający zaufanie wschodnich partnerów i ich rekomendację) przy marszałku czy wojewodzie z odpowiednimi pełnomocnictwami przyspieszy procesy stowarzyszenia naszego sąsiada z Unią. Po drugiej stronie powinien
oczekiwać także pełnomocnik gubernatora. Takie zwierciadlane odbicie: partner polski-ukraiński, inicjatywa polska-ukraińska ECE, jest właściwym i poważnym potraktowaniem zadania, jakim jest współpraca stowarzyszeniowa.
Wcześniej warto dokonać rewizji dokonań we wszystkich obszarach współpracy, ale rzeczywistych, nie zapisanych wyłącznie w publikacjach i statystykach. Ramy prawne wyznacza traktat o Partnerstwie Wschodnim i ustawa
o współpracy rozwojowej z 2011 roku.	
■
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Zbigniew Wojciechowski

25 lat Filologii
Ukraińskiej w Lublinie
Losy dwóch Narodów, których historia, teraźniejszość i przyszłość są tak bardzo ze sobą splecione powinny
a wręcz muszą żyć ze sobą w zgodzie i przyjaźni. Ta przyjaźń, jeżeli ma przetrwać próbę czasu, to musi być oparta
na prawdzie, nawet jeżeli ta prawda jest bardzo bolesna.
Szczery dialog i współpraca między Polską a Ukrainą da
nam wreszcie szansę na Pojednanie.
Nasza wspólna przyszłość szczególnie zależy od elit ze
świata nauki i kultury oraz od elit tworzących struktury samorządowo-administracyjne, czyli elit władzy. Bardzo ważnym elementem tworzącym właściwą podstawę dla dialogu są media, być może są one w dobie fake
news najważniejsze. Muszą one być z jednej strony wolne
i niezależne, zaś z drugiej strony odpowiedzialne i działać
w interesie obu Narodów, między innymi w zakresie bezpieczeństwa militarnego, energetycznego i każdego innego, które daje Nam gwarancję wspólnego bezpieczeństwa.
Nowym wyzwaniem współczesności staje się wielokulturowa i pluralistyczna Europa oraz Świat. Na progu XXI
wieku w Europie, Ukrainie i Polsce potrzeba jest nowego,
wręcz nowatorskiego myślenia i działania. Potrzeba teoretycznej, a zwłaszcza praktycznej, umiejętności dialogu
współpracy między naszymi narodami i religiami, jest ona
wręcz natychmiastową koniecznością. Bowiem pokolenia
Polaków i Ukraińców nie obciążone osobiście historią, ale
znające ją – historię opartą na prawdzie będą w stanie skutecznie dokonywać wielu działań integracyjnych w takich
społecznościach wielokulturowych jak nasze. To nowoczesne myślenie, dialog i współpraca muszą być oparte
na godności osoby ludzkiej i szacunku dla narodu i religii, z której wyrastamy.
25 lat Filologii Ukraińskiej na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest wielkim dziełem dla
kształtowania nowych elit, zarówno dla Polski, jak i dla
Ukrainy. Życzę Twórcom Zakładu Filologii Ukraińskiej
oraz władzom UMCS nowego otwarcia na następne 25,
50 i 100 lat.
Społeczeństwa wykształcone, mądrze wykształcone, są
i zawsze będą gwarantem dobrego i mądrego współistnienia. Wierzę, że za 25 lat nasi następcy, będą mogli powiedzieć, że jesteśmy już POJEDNANI lub przynajmniej
zbliżamy się poprzez dialog i współpracę do finiszu tak
bardzo oczekiwanego POJEDNANIA.
■
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Marek
Olejnik

Czy warto studiować
filologię ukraińską?
Filologię ukraińską na UMCS w ostatnim ćwierćwieczu ukończyło kilkuset studentów, którzy rozjechali się po Polsce i po świecie. Co dały im studia na naszym
kierunku i jakie perspektywy zatrudnienia rysują się na
rynku pracy dla naszych absolwentów?
Na postawione tytułowe pytanie można szukać odpowiedzi na kilku płaszczyznach, jedną z nich są perspektywy zatrudnienia po ukończeniu studiów.
Z obserwacji i informacji, które do nas docierają, można wysnuć wniosek, że są to studia, które dają szansę zatrudnienia. Najlepsi znaleźli pracę na uczelniach wyższych
(m.in. w Olsztynie, Opolu, Lublinie czy w Chełmie), kilkunastu absolwentów pracuje dziś w Straży Granicznej,
zarówno bezpośrednio strzegąc granic Rzeczypospolitej,
jak i zajmując ważne stanowiska w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej, a także w Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie. Część z kończących studia wybrało
zawód celnika. Grupa kilkorga absolwentów znalazła zatrudnienie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pracują lub pracowali w Konsulatach Generalnych RP na Ukrainie, również na stanowiskach kierowniczych. Gros osób
wybrało pracę w jednostkach samorządu terytorialnego
oraz w firmach turystycznych. Wszystkie te wybory łączy
jeden mianownik – język ukraiński, który w województwach graniczących z Ukrainą w istotny sposób wpływa
na szansę znalezienia pracy. W ostatnich latach zmieniła
się struktura narodowościowa studentów filologii ukraińskich, coraz częściej są to obcokrajowcy, paradoksalnie
taka sytuacja stwarza większe szanse dla studentów posiadających obywatelstwo polskie, którzy w przeciwieństwie do studentów spoza Unii Europejskiej mogą zdobyć
uprawnienia tłumacza przysięgłego (po zdaniu egzaminów państwowych), pracować w Straży Granicznej, Urzędzie Celnym (dziś Krajowej Administracji Skarbowej) itp.
A perspektywy są obiecujące, bo jeżeli spojrzymy dziś na
strony internetowe chociażby wymienionych instytucji,
to dostrzeżemy ogłoszenia o przyjęciach do pracy, a znajomość języka ukraińskiego w sposób znaczący zwiększa
szansę zatrudnienia.

Jeśli mówimy o perspektywach, to warto wspomnieć
o inwestycjach poczynionych przez firmy ukraińskie
w Polsce i polskie na Ukrainie. W związku z zamknięciem rynku rosyjskiego dla firm ukraińskich ich właściciele w poszukiwaniu nowych rynków zbytu przenoszą
je do Polski. Taki trend daje się zaobserwować od 2015
roku. Poziom ukraińskich inwestycji w Polsce wg danych Państwowej Służby Statystycznej wyniósł wg stanu
na 1 lipca 2016 r. 50,6 mln USD (na pierwszym miejscu
pod względem inwestycji ukraińskich znajdują się raje
podatkowe: Cypr i Wyspy Dziewicze). W rzeczywistości prawdopodobnie te inwestycje są kilkakrotnie większe. Inwestycje polskie na Ukrainie to ok. 890 mln USD.
Przed 2014 rokiem były ok. 10% większe [www.parlamentarny.pl]. Pozytywną przesłanką na przyszłość jest
informacja, że wymiana handlowa w 2016 roku między
oboma krajami odnotowała dwucyfrowy wzrost. Polska
jest trzecim, po Rosji i Egipcie, najważniejszym odbiorcą ukraińskich towarów (6,1% ukraińskiego eksportu)
oraz piątym najważniejszym dostarczycielem towarów
na rynek ukraiński (6,9% ukraińskiego importu) [www.
ukraine.trade.gov.pl]. Wszystkie te dane pozwalają wysnuć wniosek, że tempo wzrostu wymiany handlowej
będzie rosnąć, a co za tym idzie potrzeby polskiego rynku pracy na specjalistów z językiem ukraińskim także.
Również dynamiczna imigracja ekonomiczna Ukraińców do Polski jest szansą dla tłumaczy języka ukraińskiego (potrzeba uwierzytelnionych tłumaczeń świadectw, dyplomów, umów itp.).
Zapraszamy na studia wszystkich, którzy chcieliby poznać język ukraiński, kulturę naszych wschodnich sąsiadów, a dzięki wymianom studenckim i obozom naukowym także geografię i mieszkańców tego fascynującego
kraju.
Może to właśnie Państwo w przyszłości będą doradcami
najważniejszych podmiotów w kraju ds. Ukrainy, negocjować w języku ukraińskim wielkie kontrakty handlowe, czy
tłumaczyć współczesnych pisarzy ukraińskich. Należy pamiętać, że w Państwa zasięgu znajdzie się państwo posiadające ponad 45 mln obywateli. Zapraszamy.	
■
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Anna
Choma-Suwała

Kilka uwag o działalności Zakładu
Lubelszczyzna to miejsce, w którym od wieków
przenikają się dwie kultury – polska i ukraińska. To także
obszar dynamicznych kontaktów między Polakami i Ukraińcami na płaszczyźnie kulturalnej. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom sąsiadujących społeczeństw Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS podejmuje się realizacji niełatwego
zadania, jakim jest promowanie języka, literatury i kultury ukraińskiej w regionie.
Warto przyjrzeć się kilku inicjatywom, z którymi Zakład wystąpił w latach 2006–2007.
W roku 2006 członkowie Zakładu brali udział w projekcie „Poznajemy kulturę naszych sąsiadów – ośrodek
wiedzy o literaturze ukraińskiej” współfinansowanym ze
środków Unii Europejskiej w ramach Phare 2003.
W związku z tym przedsięwzięciem 20 marca 2006 r.
miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy pt. „Lesia
Ukrainka, Taras Szewczenko i inni. Przegląd literatury
ukraińskiej”, podczas którego słowo wstępne wygłosił dr
Tadeusz Karabowicz. Ekspozycja prezentowała portrety pisarzy i poetów ukraińskich, ukraińską beletrystykę
i opracowania literackie. Celem wystawy była promocja
ukraińskiego piśmiennictwa, stosunkowo mało popularnego w Polsce.
5 kwietnia 2006 r. odbyło się spotkanie poświęcone literaturze niepodległej Ukrainy, które poprowadził prof.
Ihor Nabytowycz. Podobne spotkanie miało miejsce również w Liceum Ogólnokształcącym w Dubience.
Kolejnym wydarzeniem było zorganizowane 22 maja
2006 r. przez Chełmską Bibliotekę Publiczną i Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS seminarium „Literatura ukraińska – historia i teraźniejszość”. Honorowy patronat nad
przedsięwzięciem objął prezydent Miasta Chełm Krzysztof Grabczuk.
W seminarium wzięli udział przedstawiciele strony
ukraińskiej i polskiej: ludzie kultury, oświaty, nauki i literatury. W obradach uczestniczył dyrektor Instytutu Filologu Słowiańskiej prof. dr hab. Feliks Czyżewski. Podczas
spotkania pracownicy Zakładu: prof. Ihor Nabytowycz, dr
Tadeusz Karabowcz, dr Ludmiła Siryk i dr Anna Choma,
wygłosili referaty, które stały się przyczynkiem do dyskusji
na temat roli literatury w życiu współczesnego człowieka.

Seminarium było formą popularyzacji poezji i prozy ukraińskiej oraz następnym krokiem w rozwoju transgranicznej współpracy kulturalnej.
Kolejną inicjatywą, której realizacji podjął się Zakład
Filologu Ukraińskiej, była współorganizacja Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w roku 2006. W konkursie obowiązywały eliminacje międzypowiatowe i finał
wojewódzki. W ramach przygotowania uczestników odbywały się warsztaty szkoleniowe prowadzone przez pracowników Zakładu. Turnieje międzypowiatowe cieszyły
się dużym zainteresowaniem. 28 lutego 2006 r. w eliminacjach wzięli udział recytatorzy z powiatów: bialskiego,
lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego,
opolskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego. Turniej wojewódzki, który odbył się 10 marca
2006 r. pokazał, jak ważne, nowatorskie i potrzebne było
jego zorganizowanie.
Tak szeroki oddźwięk w społeczeństwie i zaangażowa
nie organizatorów doprowadziły do kolejnej edycji konkursu, który honorowym patronatem objął Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie. Podobnie jak rok wcześniej
w przygotowaniach i pracach jury brali udział: prof. Ihor
Nabytowycz, dr Tadeusz Karabowicz i dr Anna Choma.
Tym razem komisja sędziowska wysłuchała 39 recytatorów i 3 śpiewających poezję z 12 powiatów. Turniej Finałowy II Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji
i Prozy Ukraińskiej odbył się 9 marca 2007 r. w Lublinie
i pozwolił połączyć różne placówki kulturalno-oświatowe
z całego województwa, m.in. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Centrum Kultury w Lublinie, Puławski
Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS, Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie,
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Garnizonowy Klub Oficerski w Lublinie, Centrum
Kultury i Promocji w Kraśniku i Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach.
Najciekawszą i najbardziej medialną odsłoną konkursu są finały Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej i Pierwszego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej dla Ukraińców
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pod nazwą Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa. W roku 2017 obchodziliśmy 10-lecie tej międzynarodowej imprezy. Jak sama nazwa mówi, formuła turnieju została poszerzona. Zwrócono uwagę na promowanie
polskiej twórczości literackiej wśród ukraińskiej mniejszości narodowej na terenach Polski i polskiej mniejszości narodowej z Łucka na Ukrainie. Podczas finału 17–18
maja 2008 r. wystąpili najlepsi recytatorzy z Lubelszczyzny, a także – co szczególnie ważne – z Ukrainy i innych
ośrodków centralnej Polski. Konkursowi towarzyszyły, jak
co roku: wymiana doświadczeń, promocja najnowszych
osiągnięć kulturalnych, warsztaty słowa, warsztaty ekspresji twórczej itp.
Ciekawymi przedsięwzięciami były: Seminarium Kultury Słowa, spotkanie z ukraińskim pisarzem Ołeksandrem Irwancem i dyskusja „Dialog w literaturze polskiej
i ukraińskiej”, w których uczestniczyli członkowie ZFU –
prof. Ihor Nabytowycz, dr Ludmiła Siryk, dr Tadeusz Karabowicz i dr Anna Choma.
Zakład Filologii Ukraińskiej wspiera również pasje
i nowatorskie inicjatywy studentów. Pracownicy Zakładu
uczestniczyli w projekcie „Ukraińska latarnia”, organizowanym przez Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Koło Naukowe Studentów Filologii

Ukraińskiej oraz Europejskie Forum Studentów AEGEE
Lublin. Przedsięwzięcie miało na celu ukazanie specyfiki i różnorodności szeroko rozumianej kultury naszych
wschodnich sąsiadów i obejmowało szereg imprez, m.in.
spotkania z wydawcami, redaktorami, autorami z Polski,
Ukrainy i Białorusi, panele dyskusyjne, wystawy fotograficzne, koncerty. Zamysłem organizatorów było ukazanie historii i przyszłości Ukrainy oraz zdefiniowanie jej
miejsca w Europie.
W ramach tego projektu członkowie ZFU wygłosili odczyty i wzięli udział w panelach dyskusyjnych, m.in.: „Religia oczami dwóch kultur”, „Wpływ literatury i kultury na
kształtowanie się stereotypów Ukraińca i Polaka”, „Ukraina w Europie”.
Te i wiele innych działań, którym poświęcają uwagę
pracownicy Zakładu, mają na celu zmianę stereotypowego postrzegania naszego wschodniego sąsiada, rozwijanie
polsko-ukraińskich kontaktów kulturowych, promocję literatury ukraińskiej, w tym także realizację potrzeb kulturowych ukraińskiej mniejszości narodowej zamieszkałej na terenach województwa lubelskiego.
Anna Choma-Suwała
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Michał
Łesiów

Lublin ukrainoznawczy
Lublin1 jest miastem uniwersyteckim położonym
najbliżej powojennej granicy ze Związkiem Sowieckim
przez wiele lat tuż po wojnie, a następnie z niezależną
Ukrainą, obecnie zaś granica ta stała się wschodnią granicą Unii Europejskiej. Lublin był przez szereg długich
lat miejscem kontaktów naukowych, wymiany kulturalnej, wsparcia dydaktycznego na poziomie szkół wyższych
pomiędzy obywatelami obu tych krajów, państw i narodów sąsiedzkich – Polski i Ukrainy.
Lublin jako miasto kontaktów polsko-ukraińskich
Jeszcze przed uzyskaniem przez Ukrainę niezależności politycznej i kulturowej lubelski środowisko naukowo-dydaktyczne nawiązywało w miarę możliwości
konkretne kontakty, plany i przedsięwzięcia naukowe. Interesujące kontakty i współpracę rozwijali między innymi
lubelscy filologowie, historycy oraz przedstawiciele innych
nauk z uniwersytetami na Ukrainie, a w szczególności ze
Lwowem. Warto przypomnieć, że wśród doktorów honorowych UMCS jest aż czterech Ukraińców – trzech profesorów lwowskich i niedawno ówczesny premier, a później prezydent Ukrainy (i ekonomista) Wiktor Juszczenko.
Kulturę ukraińską propagował w latach 70 XX w. dwutygodnik lubelski „Kamena”, którego założycielem był
wybitny tłumacz również literatury ukraińskiej, głównie
poezji ukraińskiej na język polski Kazimierz Andrzej Jaworski, przyjaciel wielu pisarzy ukraińskich, którzy do Lublina przyjeżdżali i swoje utwory w lubelskiej „Kamenie”
umieszczali. Czytelnik lubelski miał sporo okazji, żeby
z kulturą ukraińską się zapoznać.
Współpraca naukowa uczonych polskich i ukraińskich
rozwinęła się dość intensywnie i skutecznie szczególnie
po uzyskaniu przez Ukrainę i Polskę pełnej suwerenności politycznej. W Lublinie były organizowane często
przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej konferencje
Tekst pt. Lublin ukrainoznawczy, to skrócona wersja rozdziału 15, o tymże tytule zamieszczonego w książce Michała Łesiowa, Marka Melnika O Ukrainie.
Prawie wszystko!?, Olsztyn 2011, s. 403–424. Prezentowany tekst ma charakter
retrospektywny (obejmuje lata 90. XX w. i pierwszą dekadę XXI w.) – przyp. red.
1

naukowe, m.in. wielowątkowy cykl „Między Wschodem
i Zachodem” i inne, na których zabierali głos również
uczeni badacze z Ukrainy, a były to rozważania dyskusyjne również w zakresie związków polsko-ukraińskich na
różnych poziomach kultury i historii.
Dużym osiągnięciem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, kierowanego od lat przez profesora Jerzego Kłoczowskiego, laureata Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego z 2001 r., jest wydanie szeregu prac
o tematyce polsko-ukraińskiej, a przede wszystkim wydanie tłumaczenia polskiego dwutomowej Historii Ukrainy autorstwa historyków średniego pokolenia Natalii Jakowenko z Kijowa i Jarosława Hrycaka ze Lwowa.
Początki ukrainistyki na UMCS
Marzenia o powołaniu filologii ukraińskiej czy
ukrainoznawstwa w ogóle na uniwersytetach lubelskich
mogły się spełnić dopiero 20 lat temu, bo do tego czasu
były to pomysły jakoby zakazane i faktycznie niemożliwe
do zrealizowania, a przede wszystkim do zatwierdzenia
przez ówczesne władze partyjno-rządowe, które przejawy zwracania uwagi na kulturę ukraińską niezależną traktowały jako coś podejrzanego, bo dla nich na wschód od
granicy polsko-radzieckiej to wszystko było już sowieckie,
czyli prawie rosyjskie.
W tym czasie w Polsce istniała tylko jedna placówka
naukowo dydaktyczna w zakresie filologii ukraińskiej od
1953 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
Propozycji utworzenia ukrainistyki na UMCS w latach
60. XX w. nie przyjęto w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaproponowano natomiast ówczesnemu rektorowi UMCS otwarcie sekcji filologii rosyjskiej
w myśl „prostej” wówczas „prawdy” oficjalnej, wyrażonej
przez jednego z urzędników Ministerstwa, że „cóż to za
uniwersytet socjalistyczny, który nie ma studiów w zakresie filologii rosyjskiej”. Toteż w 1963 r. na UMCS zaistniały studia rusycystyczne, a na studiach pojawiły się pewne
elementy ukrainistyczne w postaci kursu (lektoratu) języka ukraińskiego, który służył również niektórym studentom polonistyki, historii, a nawet filozofii. Na seminariach
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magisterskich zaś o profilu językoznawczym pojawiły się
pewne tematy ukrainoznawcze, szczególnie w zakresie
dialektologii – gwaroznawstwa, języka folkloru, ukraińskiego, elementów porównawczych z językiem rosyjskim
czy polskim. Kilka prac doktorskich realizowanych pod
kierunkiem pracowników Instytutu Filologii Rosyjskiej
i Słowiańskiej UMCS dotyczyło zagadnień językoznawstwa i folklorystyki ukraińskiej.
Filologia ukraińska w środowisku lubelskim miała już
stosunkowo niezłe zaplecze naukowe. Badania w zakresie językoznawstwo ukraińskiego w tym środowisku uniwersyteckim były prowadzone od drugiej połowy lat pięćdziesiątych XX stulecia. Na powstałym 1954 r. kierunku
filologii polskiej, a następnie utworzonym w 1963 r. kierunku filologii rosyjskiej pewne elementy ukrainistyczne
pojawiały się w miarę możności i w tym przypadku można wspomnieć o lektoratach języka ukraińskiego dla studentów polonistyki, rusycystyki, a nawet historii i filozofii,
o realizacji pewnych tematów ukrainistycznych na seminariach magisterskich głównie o profilu językoznawczym.
Ważne znaczenie naukowe miały badania dialektologiczne nad gwarami ukraińskimi oraz polskimi Podlasia, Chełmszczyzny oraz innych terenów południowo-wschodniego pasa państwa polskiego prowadzone
w latach 1956–1959 w ramach prac nad Atlasem gwar
Lubelszczyzny. Ten aspekt badawczy pozytywnie został
oceniony m.in. przez kierownictwo Oddziału Językoznawstwo Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. W konsekwencji tego w latach sześćdziesiątych XX w. zaproponowano lubelskim slawistom-językoznawcom pomoc
w zbieraniu materiału gwarowego do Atlasu języka ukraińskiego, który ukazał się następnie drukiem w trzech tomach, a w nim umieszczone zostały również materiały zebrane i zinterpretowane przez lubelskich językoznawców,
głównie Stefana Warchoła i Michała Łesiowa pod kierunkiem ówczesnego kierownika Zakładu Filologii Słowiańskiej Pawła Smoczyńskiego.
Dowodem na to, że lubelskie środowisko naukowe zostało uznane za znaczący ośrodek badań i zainteresowań
naukowych w zakresie ukrainoznawstwa, były też takie
fakty, jak te, że na rok akademicki 1973/74 na wykładowcę gościnnego w zakresie językoznawstwa ukraińskiego
został zaproszony przez Uniwersytet Harwarda w Stanach Zjednoczonych ówczesny doc. Michał Łesiów, który
też przez wiele lat wykładał język ukraiński i cerkiewnosłowiański dla kandydatów na księży Ukraińskiej Cerkwi
Greckokatolickiej, kształcących się w Lubelskim Wyższym
Seminarium Duchownym. Slawiści, w tym przede wszystkim ukrainiści z UMCS, pomagali w zorganizowaniu sekcji slawistyki KUL, która od 1989 r. istnieje jako sekcja
prowadząca studia w zakresie trzech filologii wschodniosłowiańskich – rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej.

Badania w zakresie ukrainoznawstwa pracowników
UMCS prowadzone więc były przez wiele lat przed utworzeniem ukrainistyki na UMCS. Bronione też były doktoraty w zakresie językoznawstwa ukraińskiego na Wydziale Humanistycznym w latach od 1970 r. do dziś.
Ale dopiero po 1990 r. można było skutecznie zająć
się organizacją studiów ukrainistycznych na państwowej
uczelni lubelskiej, a więc wtedy, kiedy Ukraina i jej kultura zaistniała w świadomości decydentów jako państwo
suwerenne i kultura, w tym przede wszystkim język ukraiński obsługujący niezawisłe państwo w całej rozciągłości,
a z tym nowym państwem Polska jako bliski sąsiad zaczęła utrzymywać wyraźnie dobrosąsiedzkie stosunki na różnych szczeblach państwowych i społecznych.
W 1975 r. ówczesny dyrektor Instytutu Slawistyki skierował do dziekana Wydziału Humanistycznego pismo
z wnioskiem o utworzenie Zakładu Filologii Ukraińskiej
i Białoruskiej. W uzasadnieniu tego wniosku stwierdzono wówczas, że taki zakład skupiałby pracowników zajmujących się naukowo problemami filologii ukraińskiej
i białoruskiej. Jego zadania naukowe byłyby ukierunkowane na opracowanie gwar ukraińskich na terenie Lubelszczyzny i częściowo gwar pogranicza ukraińsko-białorusko-polskiego na terenie południowej części ówczesnego
województwa białostockiego, na opracowywanie historii stosunków językowych polsko-ukraińskich i polsko-białoruskich. Jeśli zaś idzie o dydaktyczną stronę, taki
zakład zagwarantowałby stałe lektoraty z języka ukraińskiego i białoruskiego dla studentów rusycystyki, polonistyki i in., jak również „odpowiednie seminaria magisterskie i zajęcia specjalistyczne z szerszym ukierunkowaniem
na Słowiańszczyznę wschodnią”.
Na to pismo ówczesne władze uniwersyteckie nie zareagowały pozytywnie. Nieco później w 1977 r. skierowane zostało nowe pismo w tej sprawie, w którym wniosek
był sformułowany nieco skromniej, a mianowicie o utworzenie Pracowni Dialektologii Wschodniosłowiańskiej,
w którym już nie wymieniano przydawek ukraiński czy
białoruski, co wnioskodawca przede wszystkim miał na
uwadze, ale i ten znacznie skromniejszy wniosek pozostał
bez echa pozytywnego.
Pewne nadzieja na szansę realizacji wyraźnie uzasadnionego pomysłu utworzenia ukrainistyki na UMCS pojawiła się dopiero po uzyskaniu przez Polskę całkowitej niezależności politycznej. W styczniu 1991 r. do rektora UMCS
skierowany został wniosek podpisany przez Michała Łesiowa „o utworzenie od roku akademickiego 1991/92 studiów
w zakresie filologii ukraińskiej w ramach rozszerzenia zakresu studiów slawistycznych w lubelskiej uczelni”. W tym
wniosku znalazło się też stwierdzenie, że „w najbliższej przyszłości należy utworzyć w naszym Instytucie Slawistycznym
Zakład Filologii Ukraińskiej, który koordynowałby studia
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ukrainistyczne, a także badania z zakresu ukrainoznawstwa,
jakie dotychczas w poważnym stopniu miały miejsca głównie w Zakładzie Języka Rosyjskiego i w Zakładzie Filologii
Słowiańskiej, a wyniki tych badań są zauważalne i, jak sądzę, doceniane w świecie naukowym”.
W dalszej części, motywującej, wniosek ten zawierał
następującą treść:
„Potrzebę utworzenia sekcji filologii ukraińskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS widział już w 1960 r. prof.
Leon Kaczmarek, kierownik Katedry Języka Polskiego, ale
ówczesne władze ministerialne pozwoliły zamiast ukrainistyki powołać sekcję filologii rosyjskiej.
Próbę utworzenia kierunku studiów ukrainoznawczych, a przede wszystkim wyodrębnienia studiów i badań
w zakresie filologii ukraińskiej, chociażby poprzez utworzenie odrębnego zakładu bezskutecznie podejmował też
Michał Łesiów w 1975 r.
We wniosku uzasadniającym potrzebę powołania do
życia sekcji znajdujemy takie stwierdzenia: „Potrzebę
utworzenia kierunku studiów ukrainoznawczych widzimy nadal. Na uzasadnienie możemy przytoczyć takie, naszym zdaniem, ważne argumenty:
Bliskość kulturowa i wzajemne powiązania polsko-ukraińskie w ciągu wieków pozostawiły trwałe ślady w kulturze, literaturze oraz w języku tak polskim,
jak i ukraińskim, toteż są w tym zakresie duże potrzeby
badawcze.
Wytworzony przez wieki szeroki pas pogranicza polsko-ukraińskiego w zakresie etniczno-kulturowym również na terenie szeroko rozumianej Lubelszczyzny i w ogóle tak zwanych Kresów wymaga solidnych badań również
przez znawców języka i kultury ukraińskiej.
Coraz większy prestiż kultury i języka ukraińskiego
spowodowany m.in. wybijaniem się Ukrainy na niepodległość [Uwaga: pismo to pisane było 14 stycznia 1991r.!].
Zainteresowanie Ukrainą, jej kulturą i językiem rośnie
w świecie, w tym również i przede wszystkim w Polsce.
Ukraińcy stanowią największą liczebnie mniejszość narodową we współczesnym państwie polskim. Widoczne są
więc potrzeby zabezpieczenia tej mniejszości narodowej
rozsianej po rozległych terenach Rzeczypospolitej zaplecza filologicznego dla upowszechniania i rozwoju rodzimej kultury ukraińskiej.
Jesteśmy gotowi – pisano wówczas w omawianym
wniosku – przedstawić konkretny plan studiów w oparciu
o plany takich studiów ukrainistycznych, które od 1953 r.
mają miejsce na Uniwersytecie Warszawskim, który to
plan będzie oczywiście dostosowany do naszych potrzeb
i wymagań czasu obecnego”
Po akceptacji tego wniosku przez Radę Wydziału Humanistycznego i Senat Akademicki UMCS ówczesny rektor UMCS prof. Eugeniusz Gąsior wydał zarządzenie
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z dnia 24 stycznia 1992 r. „w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym, w którym (paragraf
2) stwierdza się utworzenie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Zakładu Filologii Ukraińskiej”, który w systemie informacyjnym ALMISIOR otrzymuje odpowiedni numer
identyfikacyjny, a zarządzenie to „wchodzi w życie w dniu
1 lutego 1992 r.”
Jednocześnie od października 1992 r. rozpoczęły się
normalne 5-letnie studia magisterskie w zakresie nowego kierunku o nazwie: filologia ukraińska.
Od października 1992 r. studiować na samodzielnej
sekcji filologii ukraińskiej UMCS rozpoczęło pierwszych
dziewiętnastu studentów, którzy zgłosili się na te studia
w czasie rekrutacji na rok akademicki 1992/93. Od tego
roku na studia ukrainistyczne rokrocznie zgłasza się wielu
studentów, spośród których komisja wybiera ok. 20 kandydatów na rok pierwszy, a z nich zdecydowana większość
zwykle kończy te studia w ustawowym terminie z tytułem
magistra filologii ukraińskiej.
Pierwsi absolwenci filologii Ukraińskiej UMCS
Pierwsi absolwenci tego nowego kierunku studiów
taki tytuł magistra filologii ukraińskiej zdobyli w 1997 r.,
a w ciągu kilkunastu lat uzyskało taki tytuł grubo ponad 100 absolwentów UMCS. Pisali oni prace magisterskie w zakresie dwóch specjalizacji – językoznawczej
i literaturoznawczej.
Spośród absolwentów UMCS-owskiej ukrainistyki do
grona nauczycieli akademickich zajmujących się naukowo i dydaktycznie filologią ukraińską należą: dr Maria
Borciuch, dr Mateusz Jastrzębski, dr Marek Olejnik, dr
Marcin Kojder, dr Anna Krzywicka-Ustrzycka, dr Anna
Choma, dr Agnieszka Szumigaj-Dudek i kilku innych,
którzy kontynuują swoje zainteresowania naukowe jako
stypendyści seminariów doktorskich lub Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, które w 2001 r. zaczęło funkcjonować w Lublinie. W 2005
i 2006 r. część z nich zdobyła stopnie naukowe doktora
filologii ukraińskiej, uzasadniając tym samym właściwy
rozwoj ukrainistyki w lubelskiej uczelni państwowej przez
tych kilkanaście lat.
Na początku powołania sekcji filologii ukraińskiej
w skład powstałego równocześnie Zakładu Filologii Ukraińskiej weszli: prof. Michał Łesiów, kierujący tym Zakładem
i sekcją aż do przejścia na emeryturę w 1998 r.; prof. dr Feliks Czyżewski, który w 1995 r. uzyskał stopień naukowy
doktora habilitowanego, a w 1998 r. przejął kierownictwo
tej ukrainistyki i od 2000 r. zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS, mgr Kazimiera Pastusiak, która w 1999 r. zdobyła na Wydziale Humanistycznym stopień
naukowy doktora, i mgr Irena Trusz, która ukończyła studia
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rusycystyczne, a swoją pracę magisterską napisała o osobowych nazwach własnych w twórczości pisarza ukraińskiego
z XIX w. pod pseudonimem Marko Wowczok.
Od 1997 r. przychodzą na etaty asystenckie nasi pierwsi absolwenci. Kadra Zakładu Filologii Ukraińskiej i sekcji wzbogaca się z biegiem czasu o jeszcze dwoje doktorów
nauk humanistycznych, a mianowicie są to: dr Ludmiła
Siryk, która pod kierunkiem prof. Jerzego Święcha obroniła pracę doktorską o twórczości Józefa Łobodowskiego,
który był gorącym i skutecznym rzecznikiem pojednania
polsko-ukraińskiego, oraz dr Tadeusz Karabowicz, który
pod promotorstwem Michał Łesiowa obronił pracę doktorską dotyczącą twórczości współczesnego pisarza ukraińskiego Ihora Kałyńcia również na Wydziale Humanistycznym UMCS w 1998 r.
W początkowych trudnościach kadrowych sekcji pomagali nam naukowo i dydaktycznie nauczyciele akademiccy: prof. Florian Nieuważny z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Danuta Budniak z Akademii Świętokrzyskiej
w Kielcach, jak również filologowie z Ukrainy, głównie ze
środowiska naukowego lwowskiego, ale też z Kijowa, Tarnopola. Charkowa, Łucka, a nawet z Symferopola i z Drohobycza i Doniecka.
Współpraca Zakładu Filologii Ukraińskiej
z uczelniami Ukrainy
Najdłuższą tradycję współpracy naukowej środowisko naukowe Lublina ma ze środowiskiem naukowym
Lwowa. Nie jest rzeczą przypadkową, że w gronie doktorów honoris causa UMCS jest aż 3 profesorów ze Lwowa.
W pierwszych więc latach rozwoju uniwersyteckiej ukrainistyki lubelskiej wykładowcami na filologii ukraińskiej
UMCS byli kolejno tacy filologowie ukraińscy ze Lwowa,
jak doc. Andrij Skoc, prof. Łeonila Miszczenko, prof. Stefania Andrusiw i doc. Wasyl Iwaszkiw. Byli to badacze literatury ukraińskiej, bo na początku funkcjonowania filologii ukraińskiej na UMCS największe potrzeby odczuwano
w zakresie literaturoznawstwa ukrainistycznego.
Z kolei w dydaktyce i badaniach naukowych z językoznawstwa pomagali doc. Wiktor Humeniuk z Symferopola, poeta i badacz literatury ukriańskiej XX w., doc. Anatolij Iwczenko z Charkowa, językoznawca zajmujący się
głównie nauką o frazeologii ukraińskiej na tle ogólnosłowiańskim, prof. Pawło Hrycenko z Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, wybitny dialektolog ukraiński, prof. Hryhorij Arkuszyn z Uniwersytetu w Łucku, badacz gwar
i folkloru ukraińskiego na Wołyniu i Polesiu, a współpraca ukrainistów Lublina i Łucka przybiera coraz bardziej
widoczne kształty, w postaci wspólnych prób wydawania
zbiorków językoznawczych, poprzedzone wspólnym organizowaniem sesji naukowych w Lublinie lub w Łucku.

A obecnie2 wykładają na lubelskiej ukrainistyce: językoznawstwo prof. Lubow Frolak z Doniecka i literaturoznawstwo prof. Ihor Nabytowicz z Drohobycza.
Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS nawiązuje współpracę naukową i dydaktyczną z ukraińskimi ośrodkami
naukowymi. Mówiliśmy już o współpracy z Uniwersytetem Lwowskim. W 2001 r. podpisano umowę o współpracy naukowej z Narodową Akademią Nauk Ukrainy
w Kijowie i z Wołyńskim Uniwersytetem Państwowym
w Łucku. Przedmiotem świeżo podpisanych umów są
m.in. badania nad gwarami ukraińskimi i polskimi strefy
polsko-ukraińskiego pogranicza, zjawiska kulturowe na
pograniczu czy też wymiana grup studenckich w celach
dydaktycznych, wzajemnego poznawania języków, kultur,
dorobku naukowego, metod badawczych.
Zakład Filologii Ukraińskiej ma również kontakty
z krajowymi ośrodkami slawistycznymi i ukrainistycznymi, których w Polsce pojawia się coraz więcej. Chęć tworzenia ukrainistycznych placówek badawczych i dydaktycznych w ośrodkach naukowych kraju stanowi jakieś
nowe zjawisko od czasu, kiedy Ukraina zaczęła funkcjonować jako państwo suwerenne, a rozwój kultury ukraińskiej nie napotyka już na jakieś przeszkody zewnętrzne
i prawie oficjalne, co miało miejsce w epoce PRL i ZSRR.
Zakład Filologii Ukraińskiej oprócz normalnego kształcenia studentów zorganizował już szereg konferencji naukowych z udziałem pracowników z innych ośrodków
Polski i Ukrainy oraz jedną wspólną z Zakładem Literatury Polskiej UMCS, a w wyniku tych konferencji ukazywały się wydania kolejnych zbiorków naukowych.
Przy Zakładzie i na sekcji bardzo intensywnie i sukcesywnie działa od początku zaistnienia studiów ukrainistycznych Studenckie Koło Naukowe Ukrainistów, które
organizowało liczne wyprawy dialektologiczne i kulturoznawcze na terenie tak Polski, jak i Ukrainy, a pierwsze
próby referatów naukowych, a nawet debiuty publikacyjne
mają tu ważne znaczenie dla samych studentów, a w konsekwencji – dla wychowywania młodej kadry naukowej
tak bardzo potrzebnej lubelskiej ukrainistyce, miastu i regionowi, graniczącemu tak blisko z niezależnym już państwem ukraińskim. Rożne inicjatywy naukowe i społeczne często są udziałem naszych studentów i pracowników,
takie jak Dni Kultury Ukraińskiej, wieczory poświęcone rocznicom ważnym dla kultury, m.in. wieczory kolęd
ukraińskich, udział w Stowarzyszeniu „Wspólne Korzenie”
i in., a to jest dobitne świadectwo tego, że ukrainistyka lubelska była od szeregu lat i jest nadal wielce potrzebna Lublinowi, regionowi, Polsce i normalnym, w miarę możności najlepszym stosunkom polsko-ukraińskim również na
poziomie nauki i kultury.
2

Zatrudnieni w roku 2003 – przy. red.
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Po przezwyciężeniu początkowych trudności kadrowych sekcja i Zakład zaczął funkcjonować w miarę normalnie. Rokrocznie przyjmowano na studia ukrainistyczne studentów, którzy w większości przypadków kończyli
studia i uzyskiwali tytuły magistra filologii ukraińskiej
w dwóch specjalnościach – językoznawczej i literaturoznawczej. Już na początku istnienia ukrainistyki lubelskiej
troje jej pracowników uzyskało stopień naukowy doktora,
otwarto po pewnym czasie kilka przewodów doktorskich
naszym absolwentom, pracującym w Zakładzie Filologii
Ukraińskiej, którzy w 2005 r. ukończyli pozytywnie swoje
przewody doktorskie. Są to te symptomy, które świadczą
o właściwym rozwoju ukrainistyki na uczelni lubelskiej.
Jak dotychczas, absolwenci ukrainistyki UMCS znajdują pracę w różnych strukturach działalności „gospodarczej”, jako pracownicy naukowi, dydaktyczni, publicyści i redaktorzy, pracownicy urzędów celnych, banków,
biur obsługi turystycznej, tłumacze na różnych poziomach
życia społecznego i gospodarczego, również międzynarodowego. Zapotrzebowanie na obywateli polskich z dobrą
znajomością praktyczną języka ukraińskiego i z wszechstronnymi wiadomościami o Ukrainie i jej kulturze wzrasta i w tym między innymi jest sens dalszego rozwoju filologii ukraińskiej na uczelni lubelskiej.
Jak mówiliśmy, marzenia o powołaniu studiów ukrainoznawczych na uczelniach lubelskich mogło się zrealizować dopiero po uzyskaniu przez Ukrainę i Polskę pełnej suwerenności politycznej.
Studia Slawistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
W 1989 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
przyjęto na studia nowo utworzonej sekcji filologii słowiańskiej, która od razu podzielona została na trzy podsekcje językowe – ukraińską, rosyjską, i białoruską,
pierwszych studentów. Po pięciu latach studiów również
w zakresie ukrainoznawstwa kilkunastu studentów uzyskało tytuły magistra i tak aż do dziś przez szereg lat magisteria w zakresie slawistyki ze specjalnością filologii
ukraińskiej uzyskują rokrocznie studenci slawistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Od 1992 r. pełne studia ukrainistyczne rozpoczęte zostały na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, gdzie również rokrocznie kilkunastu
studentów kończy studia w zakresie filologii ukraińskiej
i idzie w świat z dyplomem magistra ukrainoznawstwa.
Ogromną pomoc dydaktyczną i naukową otrzymuje Lublin od filologów z ukraińskich zaprzyjaźnionych uniwersytetów w Łucku, Lwowie, Kijowie, Tarnopolu, Doniecku.
Powstanie tych ukrainistycznych placówek naukowo-dydaktycznych spowodowało również częstsze
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organizowanie konferencji naukowych zwykle wspólnych z ukraińskimi uczonymi. Pokłosiem tych sesji, sympozjów czy konferencji naukowych bywają zwykle publikowane zbiorki referatów, w których dominuje tematyka
polsko-ukraińska lub ukraińska, poszerzająca naszą wiedzę o słownej kulturze Ukrainy i zwracająca uwagę na bliskość tych dwu narodów, czego dowodem mogą być fakty
wyświetlane z różnych dziedzin wiedzy i życia. Spis tych
publikacji mógłby się okazać dość pokaźny.
Rozwijaniu polsko-ukraińskiej tematyki naukowej na
wspólnych konferencjach organizowanych tak w Polsce,
jak i na Ukrainie sprzyja Oddział Polskiej Akademii Nauk
w Lublinie, w ramach którego działa kilkunastoosobowa
Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych już
od 2001 r.
Do ważnych osiągnięć naukowego środowiska lubelskiego w kontaktach i współpracy z Ukrainą należy zaliczyć również działalność innych komisji przy Lubelskim
Oddziale Polskiej Akademii Nauk. Można wyróżnić tutaj
działalność Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska
Przyrodniczego. W wyniku współpracy tej Komisji również z uczonymi ukraińskimi utworzony został Światowy
Rezerwat Biosfery na bazie Poleskiego Parku Narodowego w Polsce i Szackiego na Wołyniu na Ukrainie.
Szeroko zakrojoną współpracę z Ukrainą rozwinęły też
inne Komisje, np. Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa oraz Komisja Rolnictwa zorganizowały szereg ważnych i korzystnych dla praktyki konferencji naukowych
w Polsce i na Ukrainie, na których dyskutowano problemy
w pewnym sensie priorytetowe, bo wielce korzystne dla
rozwoju ekonomicznego obu sąsiednich krajów i państw
w nowych warunków gospodarczych i ustrojowych.
W związku z ogłoszeniem Roku Polski na Ukrainie,
którym był rok 2004, uczeni lubelscy wyjeżdżali na Ukrainę i przedstawiali swój dorobek w dziedzinie międzypaństwowej współpracy sąsiedzkiej w sferze kultury w szerokim rozumieniu tego słowa oraz nauk ścisłych, tak
ważnych dla rozwoju naszych krajów, w tym również dla
Ukrainy, która mimo zmieniających się układów w tej części Europy pozostaje niezmiennie sąsiadem Polski, a dobre i mądre stosunki z sąsiadem to warunek pokoju i właściwego rozwoju dorobku w różnych dziedzinach życia
narodów.
Z okazji dziesiątej rocznicy utworzenia na UMCS Zakładu Filologii Ukraińskiej i powołania do życia Sekcji
Ukrainistyki jako nowego samodzielnego kierunku studiów na uczelni lubelskiej została zorganizowana Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana ogólnie „Język ukraiński: przeszłość i teraźniejszość”.
W zorganizowaniu tego przedsięwzięcia naukowego, które odbyło się 16 i 17 maja 2002 r., uczestniczyły

1 8

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

takie jednostki naukowe i samorządowe, jak: Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS, powstały przed 10 laty i kierowany obecnie przez prof. Feliksa Czyżewskiego, Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, na której czele stoi
prof. Michał Łesiów, Państwowy Uniwersytet Wołyński
w Łucku, którego przedstawicielem jest prof. Hryhorij
Arkuszyn.
Ta ważna w swej treści i jubileuszowa jednocześnie impreza naukowa zainteresowała, jak widać, nie tylko slawistów ukrainistów z Lublina i z innych miast Polski, Ukrainy i Białorusi, ale też ważne instytucje samorządowe
nadbużańskie na pograniczu polsko-ukraińskim.
Jeśli zaś idzie o referentów, to przybyło ich prawie 30
z takich ośrodków krajowych, jak Lublin, Kraków, Warszawa, Białystok, Kielce, Bydgoszcz i z 5 ośrodków naukowych Ukrainy (Lwów, Kijów, Łuck, Żytomierz, Równe) oraz Brześcia na Białorusi.
Tematyka konferencji była pomyślana dość obszernie, toteż referenci przedstawiali wyniki swoich badań
w zakresie historii języka ukraińskiego, niekiedy biorąc
pod uwagę jego rozwój w kontakcie z innymi językami,
w tym przede wszystkim z polskim i rosyjskim. A wzajemne kontakty językowe odbijają się przede wszystkim na
słownictwie pospolitym i własnym. Również obrzędowość
ukraińska i jej formy werbalne były tematem rozmów naukowych. Tradycyjnie najczęściej jednak poruszana była
tematyka dotycząca gwar ukraińskich na terenie również
Podlasia i Chełmszczyzny, a więc terenów, które są obecnie w składzie Polski i po części województwa lubelskiego.
Środowisko naukowe slawistyczne i ukrainistyczne Lublina od pół wieku bada żywy język ludu polskiego i ukraińskiego w sytuacji nieco niezwykłej i utrudnionej, kiedy
po wojnie absolutna większość mieszkańców terenów pogranicznych mówiących gwarami ukraińskimi wysiedlona została na tzw. ziemie zachodnie i północne w ramach
akcji „Wisła” w 1947 r.
Cały szereg referatów odnosił się do zagadnień współczesnego języka ukraińskiego, jego funkcjonowania w XX
w., a szczególnie pod sam koniec, kiedy ten język otrzymał status języka państwowego po uzyskaniu przez Ukrainę niezależności kulturalnej i suwerenności państwowej.
I to w głównej mierze zadecydowało o tym, że w Lublinie pozwolono na utworzenie uniwersyteckich studiów
ukrainistycznych.
Wygłoszone referaty zostały później wydane drukiem
w osobnym zbiorku przygotowanym przez lubelskie środowisko ukrainoznawcze we współpracy z ośrodkami językoznawczymi w Kijowie i w Łucku.
W Lublinie obecnie można studiować ukrainoznawstwo
na dwóch uniwersytetach: na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Na

KUL-u takie studia w zakresie języka ukraińskiego, literatury i kultury ukraińskiej rozpoczęły się w 1989 r. w ramach
nowo utworzonej wówczas na tej uczelni sekcji filologii słowiańskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych. Jednocześnie w tym samym roku powstała Katedra Filologii Słowiańskiej, kierowana przez prof. Ryszarda Łużnego, która
to jednostka naukowa-dydaktyczna podzieliła się z czasem
na Katedrę Języków Słowiańskich (kierowaną przez prof.
Michała Łesiowa, a po jego odejściu na emeryturę – przez
prof. Dmytra Buczkę), Katedrę Literatur Słowiańskich,
której kierownikiem był najpierw śp. prof. Ryszard Łużny,
a następnie prof. Anna Woźniak, która jednocześnie pełniła przez wiele lat funkcję dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej (obecnie dyrektorem Instytutu jest prof. Witold
Kołbuk), oraz na Katedrę Kultury Bizantyjsko-Słowiańskiej,
kierowaną także przez prof. Witolda Kołbuka.
Po kilkunastu już latach studiów na KUL-u z dyplomem magistra filologii słowiańskiej ze specjalnością ukrainistyczną opuściło w sumie do niedawna ponad 100 studentów. Nieco więcej było slawistów KUL-owskich, którzy
wybrali rusycystykę. Natomiast studia białorutenistyczne
w ramach slawistyki na KUL zostały od kilku lat zawieszone ze względu na nikłe zainteresowanie nimi przez kandydatów wybierających studia slawistyczne. Ci studenci,
którzy wybrali ukrainistykę, swoje prace magisterskie pisali w zakresie tak języka ukraińskiego, jak i literatury oraz
szerzej pojętej kultury ukraińskiej na seminariach magisterskich profesorów Stefana Kozaka, Michała Łesiowa,
Dmytra Buczki, Feliksa Czyżewskiego, Witolda Kołbuka,
Stefanii Andrusiw, Michała Sajewicza.
Część z tych absolwentów zasiliła kadrę dydaktyczno-naukową również w zakresie ukrainistyki, a mianowicie dr Tatiana Kołodyńska (doktorat uzyskała w 2003 r.),
Dagmara Fryzowicz-Nowacka, Albert Nowacki, Bożena
Bekker oraz dr Halina Nuckowska, która w październiku 2001 r. uzyskała stopień naukowy doktora na podstawie obronionej na Wydziale Nauk Humanistycznych
KUL rozprawy doktorskiej na temat języka i stylu listów pasterskich metropolity greckokatolickiego Andrzeja Szeptyckiego; oraz doktorat uzyskała Agnieszka
Pastusiak.
Oprócz miejscowej kadry naukowo-dydaktycznej wykładowcami KUL-owskiej ukrainistyki byli ukrainiści
warszawscy: prof. Stefan Kozak, prof. Bazyli Nazaruk,
prof. Aleksandra Hnatiuk, a w pracy dydaktycznej nadal
nam pomagali i pomagają goście z Ukrainy: prof. Dmytro Buczko z Tarnopola, prof. Stefania Andrusiw ze Lwowa, mgr Lubomyr Puszak z Drohobycza, prof. Ołeh Tyszczenko z Równego.
Głównym animatorem i organizatorem studiów slawistycznych, w tym również ukrainistycznych na KUL-u był
prof. Ryszard Łużny, pierwszy kierownik Katedry Filologii
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Słowiańskiej i sekcji dydaktycznej w zakresie języków
wschodniosłowiańskich.
Studia i badania naukowe w zakresie ukrainistyki na
KUL-u są ważnym dopełnieniem zakresu studiów humanistycznych na tej uczelni. Tym bardziej jest to ważne, że
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim stopnie naukowe na studiach doktoranckich zdobywają liczni obywatele Ukrainy w różnych dziedzinach wiedzy, w tym również
księża Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, która pod
długich latach jej oficjalnej likwidacji przez władze sowieckie obecnie odradza się po uzyskaniu przez Ukrainę
niepodległości państwowej i potrzebuje wszechstronnej
pomocy również teoretyczno-intelektualnej. Taką pomoc
KUL temu obrządkowi w szerokim zakresie udziela głównie poprzez przyjmowanie na studia magisterskie i doktoranckie kandydatów na księży, jak również wyświęconych
już księży funkcjonujących w odradzającym się Kościele
ukraińskim obrządku greckokatolickiego.
Idea Europejskiego Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego
Przez kilka lat dojrzewała idea stworzenia Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego, który kształciłby wspólnie Polaków i Ukraińców, a zajęcia dydaktyczne prowadziłyby uczeni z obu krajów, przedstawiając na różne sprawy
własne punkty widzenia. W założeniu tego pomysłu byłyby studia w zakresie różnych dziedzin wiedzy i praktyki,
które są ważne dla budowy nowego państwa suwerennego, a takimi są już i Polska, i Ukraina. Byłaby to właściwa instytucja i miejsce, gdzie mogłyby się toczyć dyskusje
naukowe nietendencyjne nawet na tematy drażliwe, często trudne, a uzbierało się ich sporo w ciągu kolejnych
stuleci wspólnego istnienia obu tych krajów w Europie
Środkowo-Wschodniej.
Na miejsce ulokowania takiej placówki naukowo-dydaktycznej wybrano Lublin, chociaż otwierały się na przyjęcie tej placówki i zrealizowanie tego przedsięwzięcia inne
miasta położone na terenie bliskim do granicy z Ukrainą,
takie jak Przemyśl, Rzeszów, Chełm czy Zamość.
Lublin, według większości pomysłodawców i organizatorów tego przedsięwzięcia o randze międzynarodowej
i w pewnym stopniu wagi politycznej, jest najlepiej przygotowany na przyjęcie takiej placówki i na realizację pomysłu ma bowiem solidną podbudowę badawczo-dydaktyczną przez prowadzone od wielu lat badania w zakresie
różnych dziedzin dotykających stosunków polsko-ukraińskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Inne uczelnie lubelskie również mają dobrze rozwinięte kontakty naukowe
z odpowiednimi ośrodkami badawczymi i dydaktycznymi na Ukrainie.
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Doświadczenie organizacyjno-badawcze w powiązaniu z krajami byłego Związku Sowieckiego, w tym również i przede wszystkim z Ukrainą, zdobył Instytut Europy
Środkowo-Wschodniej w Lublinie, działający od szeregu
lat pod kierownictwem i z pomysłu wybitnego historyka prof. Jerzego Kłoczowskiego, który z kolei stał się i tu
głównym motorem organizowania Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego. Ale na razie oficjalnie taki uniwersytet nie
istnieje. Rozpoczęło natomiast w Lublinie działalność kolegium polsko-ukraińskie o nazwie Europejskie Kolegium
Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Jest to pierwszy
eksperymentalny etap planowanego i wciąż organizowanego uniwersytetu. Nazwa wskazuje na to, że istniejące
Kolegium jest pod patronatem kilku uniwersytetów polskich i ukraińskich, w tym uniwersytetów lubelskich oraz
Uniwersytetów Lwowskiego, Uniwersytetu Kijowskiego
oraz Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. W wydanej przez
UMCS broszurze o tymże Kolegium czytamy:
„Założenie Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów było wyzwaniem podjętym w obliczu zmieniającej się sytuacji politycznej i gospodarczej
w Polsce i na Ukrainie. Partnerstwo strategiczne pomiędzy naszymi krajami spowodowało wzrost zainteresowania problematyką polsko-ukraińską i pilną potrzebę
dostarczenia informacji dotyczących prawnych, instytucjonalnych i innych uwarunkowań współpracy Polski oraz
państw europejskich z Ukrainą.
Od początku Kolegium miało wymiar europejski, co
stwarza warunki sprzyjające wprowadzeniu problematyki polsko-ukraińskiej w obszar europejskich badań naukowych, a jednocześnie stanowi ważny element strategii rozwoju zarówno województwa lubelskiego, jak i jego stolicy
Lublina, miasta mocno zakorzenionego w tradycji kontaktów między Wschodem i Zachodem”.
Dalej mówiło się o tym, że Kolegium, realizując swą
misję edukacyjną, pragnie aktywnie kształtować świadomość europejską młodych Polaków i Ukraińców wspólnie, a renomowane uczelnie lubelskie i Instytut Europy
Środkowo-Wschodniej działający w Lublinie „dają gwarancję wysokiej jakości kształcenia i pełnej palety kierunków studiów magisterskich i doktoranckich oferowanych
przybyłej tu młodzieży”.
W tej wydanej broszurze, przedstawiającej powstałe
przed kilku laty w Lublinie Europejskie Kolegium Polskich
i Ukraińskich Uniwersytetów, czytamy między innymi:
„Misją Kolegium jest zapewnienie młodemu pokoleniu Polaków i Ukraińców lepszej przyszłości w zjednoczonej Europie dzięki możliwości zdobycia wyższego
wykształcenia i nadaniu mu europejskiego formatu. Powołanie Europejskiego Kolegium jest pierwszym etapem
tworzenia w bliskiej przyszłości samodzielnego Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego, który pomoże urzeczywistnić
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koncepcję strategicznego partnerstwa Polski i Ukrainy
w kontekście europejskim.
Dzięki Europejskiemu Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów możliwa będzie ściślejsza współpraca naukowców i studentów z całej Europy, mająca na celu
dokonanie wspólnej analizy dziejów Europy i jej dnia dzisiejszego ze współczesnej perspektywy”.
Przewidywana jest również współpraca z zachodnioeuropejskimi placówkami naukowymi, które środkowo-wschodnioeuropejską problematyką się zajmują, a jest
takich placówek kilka w Niemczech, we Francji, we Włoszech, być może również w amerykańskim Uniwersytecie
Harwarda, gdzie od szeregu lat funkcjonuje Harwardzki Ukraiński Instytut Badawczy i wychodzi kwartalnik
„Harvard Ukrainian Studies” (Harwardzkie Studia Ukrainoznawcze), a dyrektorem tego Instytutu jest absolwent
UMCS, lublinianin prof. Roman Szporluk.
Historia pomysłu powołania uczelni polsko-ukraińskiej
ma już paręnaście dobrych lat. Jeszcze w 1997 r. na konferencji zorganizowanej przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej na temat „Ukraina – Polska. Wczoraj – dziś
– jutro”, której patronowali premierzy Polski i Ukrainy,
prof. Bohdan Osadczuk rzucił konkretną myśl, że należałoby powołać, zorganizować w Lublinie Uniwersytet Polsko-Ukraiński na wzór zorganizowanego już Uniwersytetu Polsko-Niemieckiego.
Dwa lata później w Kijowie na konferencji o przesłaniu ogólnym „Ukraina i Polska w Europie Środkowo-Wschodniej: dziedzictwo i perspektywy” lublinianin,
prof. Jerzy Kłoczowski przypomniał o konieczności stworzenia wspólnej uczelni polsko-ukraińskiej. Tegoż samego
roku w październiku na posiedzeniu Polsko-Ukraińskiego
Forum Parlamentarnego w Warszawie prorektor UMCS,
prof. Jan Pomorski poinformował zebranych na tym Forum, że w ramach Uniwersytetu powstaje Kolegium Polsko-Ukraińskie, które ma na celu przygotowanie specjalistów z różnych dziedzin dla rynku wschodniego.
W styczniu 2000 r. podczas wizyty w Krakowie prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy, który przybył na zaproszenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, obaj prezydenci potwierdzili decyzję o utworzeniu Uniwersytetu
Polsko-Ukraińskiego z siedzibą w Lublinie.
W lutym 2000 r. rektorzy szkół wyższych Lublina
uchwalili i ogłosili list intencyjny w sprawie powołania
Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego, deklarując wszechstronny udział w tym przedsięwzięciu. Prezydent Aleksander Kwaśniewski przesłał list na ręce prof. Jerzego
Kłoczowskiego popierający inicjatywę powołania Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego.
Jednocześnie marszałek województwa lubelskiego Arkadiusz Bratkowski zadeklarował pomoc w postaci przekazania obiektu Teatru w Budowie na siedzibę Kolegium,

które się tam obecnie mieści i gdzie urzędowała przez
kilka lat kanclerz Kolegium pani dr Ewa Rybałt oraz
całe biuro EKPiUU, a następnie kanclerz dr Grzegorz
Kuprianowicz.
W październiku 2000 r. podczas uroczystości przyznania i nadania doktoratu honoris causa UMCS ówczesnemu premierowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence i redaktorowi Jerzemu Giedroyciowi odsłonięta została tablica
informująca o siedzibie tego Kolegium.
W październiku 2001 r. odbyła się uroczysta inauguracja Kolegium z udziałem prezydentów Polski i Ukrainy oraz licznych przybyłych gości z Polski i Ukrainy
oraz innych krajów. Kolegium rozpoczęło swoją działalność. Pierwszymi studentami tej placówki naukowo-dydaktycznej byli studenci z Polski i Ukrainy w ilości około 100 osób. Byli to studenci, którzy ukończyli już studia
uniwersyteckie i otrzymali dyplomy magisterskie w odpowiedniej dziedzinie studiów, a których interesują też
powiązania polsko-ukraińskie tak z punktu widzenia badań określonej dziedziny wiedzy, jak i pogłębienie wiedzy
w wybranych kierunkach oraz ewentualnie zastosowanie
tej wiedzy w działalności praktycznej.
Każdy z tych studentów doktorantów wybrał sobie temat do realizacji badawczej, który w stadium ostatecznym
miałby się stać podstawą do otwarcia i obrony pracy doktorskiej oraz zdobycia stopnia naukowego doktora. Dla realizacji wybranego tematu uczestnik studiów kontaktuje się
z wybranym przez siebie profesorem, specjalistą w określonej dziedzinie wiedzy, który w przyszłości będzie oficjalnie pełnił funkcję promotora pracy doktorskiej po otwarciu przewodu. Studenci Kolegium uczęszczają na wybrane
przez siebie odpowiednie wykłady monograficzne czy kursowe na którejś z uczelni lubelskich, jak również uczestniczą w odpowiednich seminariach doktoranckich czy nawet
magisterskich poświęconych wybranej dziedzinie wiedzy,
ustalają ze swoim opiekunem naukowym plan pracy.
Studenci z Ukrainy uczą się języka polskiego, korzystając z zajęć praktycznej nauki tego języka, studenci polscy
uczą się praktycznego języka ukraińskiego, każdego bowiem studenta Kolegium Europejskiego obowiązuje znajomość przynajmniej trzech języków – polskiego, ukraińskiego i angielskiego.
Polacy studenci tego Kolegium mają okazję wyjechać
też na pewien czas na Ukrainę – do Kijowa lub do Lwowa w celu poznawania kraju, miejscowej kultury, a przy
tym zawrzeć kontakty ze specjalistami ukraińskimi w danej wybranej dziedzinie wiedzy, mogą korzystać z miejscowych bibliotek naukowych.
Studenci ukraińscy korzystają z pomocy profesorów
polskich, penetrują zasoby bibliotek naukowych nie tylko
w Lublinie, ale też w innych ośrodkach uniwersyteckich,
uczestniczą w odbywających się sympozjach naukowych.
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Są to studenci wyjątkowi – utalentowani, przedsiębiorczy, pracowici i łaknący zdobywania wiedzy jak najpełniejszej i jak najprawdziwszej.
Duże znaczenie ma możliwość bezpośredniego kontaktowania się młodych Polaków i Ukraińców ze sobą prawie
na co dzień w domach studenckich, na wykładach wspólnie wysłuchiwanych, w dyskusjach, w organizowaniu życia naukowego i towarzyskiego, w pracy nawet wydawniczych, tłumaczeniowych, a nawet w wydawaniu wspólnej
gazety, która się ukazuje pt. „Kolegiant”, jak również kolejnych specjalnych „Roczników” wydawanych co roku
w EKPiUU.
Oprócz zajęć typowo akademickich studenci Kolegium
mają możliwość zapoznania się z kulturą duchową i historią Lublina, który ma w sobie coś z pogranicza historycznego dawnej Rzeczypospolitej. Idzie tu o zbiory muzealne,
o możliwość odwiedzanie świątyń różnych konfesji, w tym
przede wszystkim licznych świątyń obrządku łacińskiego,
cerkwi prawosławnej na ulicy Ruskiej oraz cerkwi greckokatolickiej umieszczonej w Muzeum Wsi Lubelskiej przy
ul. Warszawskiej, w której wszystkie nabożeństwa odbywają się w języku ukraińskim.
Kolegium organizuje też wykłady ogólne dla wszystkich
studentów tej jednostki. Są to wykłady na różne tematy,
dotyczące w głównej mierze spraw wspólnych ukraińsko-polskich, wygłaszane przez zaproszonych gości z Ukrainy, z Polski oraz z ośrodków uniwersyteckich innych
krajów. W semestrze pierwszym pierwszego roku działalności tego Kolegium wykłady dotyczyły głównie dziedzin
humanistycznych – historii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, spraw międzykonfesyjnych, religii, dziennikarstwa. Każdy z zaproszonych wykładowców – profesorów podejmował tematy z pogranicza kultury ukraińskiej
i polskiej na szerszym tle europejskim.
Prof. Mykoła Żułyński z Kijowa, z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, podczas kilku spotkań ze studentami
Kolegium mówił o problemach związanych z procesem
rozwoju literatury ukraińskiej od strony jej związków z literaturą polską i europejską.
W listopadzie 2001 r. profesor Uniwersytetu Lwowskiego Jarosław Hrycak, autor Historii Ukrainy dotyczącej czasów nowożytnych i przetłumaczonej na język polski oraz
wydanej drukiem w Lublinie, wygłosił szereg odczytów na
temat „Tworzenie się nowoczesnej Ukrainy: historia i interpretacje”. O tym wykładzie jeden ze studentów uczestników Europejskiego Kolegium pisał niedawno w „Wiadomościach Uniwersyteckich” tak:
„Chociaż temat wykładów sugerował zajęcia dotyczące nowych koncepcji w poznawaniu historii Ukrainy, to
wszyscy obecni mieli także okazję usłyszeć wiele ciekawych rzeczy o całej Europie Środkowo-Wschodniej. Prof.
Hrycak skupiał się na skomplikowanej, dramatycznej
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historii kształtowania się nacji ukraińskiej. Jak udało się
zachować charakter narodowościowy Ukraińców mimo
to, że przez kilkaset lat Ukraina była pod wpływem innych państw? Czy istnieje dzisiaj kryzys władzy? To tylko
niektóre problemy poruszone przez profesora, który starał
się jednocześnie zapoznać słuchaczy z najnowszymi teoriami i interpretacjami procesu tworzenia się nacji. Ciekawe jest też to, że żaden z wykładów nie był monologiem
i zawsze przekształcały się one w interesującą dyskusję, co
szczególnie podobało się doktorantom Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów”.
Następnie przez kilka dni prof. Pawło Hrycenko z Instytutu Języka Ukraińskiego Akademii Nauk w Kijowie
przeprowadził cykl wykładów o rozwoju języka ukraińskiego, zatytułowany „Język ukraiński: wczoraj i dziś”.
I znów sięgnijmy do oceny słuchacza tych wykładów, który następująco przedstawił ich ocenę:
„Od 12 do 15 listopada jeden z czołowych ukraińskich
językoznawców przeprowadził cykl wykładów na temat
języka ukraińskiego. Uczony przekonująco argumentował
wiele tez, poczynając od pochodzenia najstarszego wśród
języków wschodniosłowiańskich – języka ukraińskiego,
a kończąc na konieczności wprowadzania nowych zasad pisowni. Wiele uwagi poświęcono ramom czasowym
i charakterystyce języka na różnych płaszczyznach. Omawiano też osobliwości języka na etapie współczesnym oraz
rolę, jaką odgrywa w kulturze i polityce”.
Przedłużeniem tych wykładów był cykl zatytułowany Polsko-ukraińskie kontakty i powiązania językowo kulturowe w ciągu wieków. Te wzajemne stosunki i wpływy
wzajemne obu zespołów językowo-kulturowych trwają już prawie tysiąc lat i ślady tego wzajemnego kontaktu są widoczne w systemach obu języków – tak ukraińskiego, jak i polskiego. Te kontakty i wzajemne styki były
różne w różnych epokach, toteż historię tych związków
trzeba było podzielić na kilka epok różniących się nasilaniem tych kontaktów i siłą oddziaływania jednego języka na drugi. Studenci żywiołowo reagowali na to, co się
mówiło, i po każdym wykładzie zadawali mnóstwo pytań i językoznawczych, i odnoszących się do historii tych
kontaktów kulturowych, a więc i sprawy wzbogacenia się
wzajemnego kultury, której zwierciadłem jest język jednego i drugiego narodu, mówiony i pisany.
Oprócz wykładów cyklicznych dla studentów tego Kolegium, w którym razem studiują studenci obu zaprzyjaźnionych narodów i krajów, odbywają się spotkania
z zaproszonymi specjalistami różnych dziedzin nauki
i kultury.
Jeszcze w listopadzie 2001 r. studenci Kolegium mieli możliwość spotkania się dyskusyjnego ze znanym publicystą młodszego pokolenia, redaktorem ukraińskiego
czasopisma literackiego „Krytyka” Mykołą Riabczukiem,
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laureatem Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego za
rok 2002, który położył niemałe zasługi w sprawie przybliżania kultury polskiej ukraińskiemu odbiorcy. Polska, jej literatura, kultura, a nawet gospodarka znajdują
się w centrum uwagi Mykoły Riabczuka jako publicysty związanego z najbardziej prestiżowym współczesnym
czasopiśmiennictwem ukraińskim. Szczególnie na łamach
wspomnianej „Krytyki” kijowskiej śledzony był przez niego i jest nadal polski rynek wydawniczy, co niewątpliwie
pobudza wyobraźnię ukraińskich działaczy w dziedzinie kultury. Spotkanie z Mykołą Riabczukiem w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów
było ważnym wydarzeniem w życiu tej szkoły. Było to spotkanie korzystne dla studentów tak ukraińskich, jak i polskich, ponieważ można było na żywo posłuchać kogoś,
kto od wielu lat zabiega czynnie o pojednanie kulturowe
między sąsiednimi narodami, polegające na rzetelnym poznawaniu się wzajemnym. A gość Kolegium uczestniczy
w tym akcie na żywo.
W 2005 r. odbyły się pierwsze obrony prac doktorskich
pierwszych studentów uczestników Kolegium Polskich
i Ukraińskich Uniwersytetów z różnych dziedzin nauki,
głównie na UMCS i KUL. W latach kolejnych będą zdobywać doktoraty następni młodsi uczestnicy tego Kolegium.
Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie
W 2001 r. w Lubelskim Oddziale Polskiej Akademii
Nauk powołano do życia nową komisję składającą się
wówczas z 12 członków, a mianowicie Komisję Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. Zgodnie z oczekiwaniami Prezydium Oddziału, któremu przewodniczył
wtedy prof. Zbigniew Lorkiewicz, taka komisja miałaby
za zadanie organizowanie badań i zebrań dyskusyjnych,
które poszerzałyby naszą wiedzę naukową w odniesieniu
do powiązań kultury polskiej i ukraińskiej w przeszłości
obecnie, kultury w szerokim rozumieniu tego słowa.
Członkami tej Komisji zatwierdzonymi przez Prezydium Oddziału PAN są poloniści i ukrainiści, językoznawcy, literaturoznawcy, folkloryści i kulturolodzy uniwersytetów lubelskich oraz pracownicy naukowi z Ukrainy,
którzy przebywali wówczas w Lublinie na stanowiskach
profesorów gościnnych w UMCS i na KUL.
Oddział PAN w Lublinie jest najmłodszym i jedynym na
prawym brzegu Wisły, najbliżej do granicy polsko-ukraińskiej położonym. Jednym z najważniejszych kierunków swoich działań przyjmuje więc też Oddział PAN-owski współpracę ze wschodnimi sąsiadami Polski. W ciągu
pierwszych lat swego istnienia Oddział zorganizował kilka
polsko-ukraińskich konferencji naukowych w zakresie różnych dziedzin wiedzy. Lublin akademicki staje się bardzo

ważnym w Polsce ośrodkiem statutowo związanym z działalnością Oddziału Lubelskiego od Białegostoku po Chełm
i Zamość, jest szansą na tworzenie pionierskich kontaktów
naukowych i kulturalnych z Ukrainą.
Ukrainistyczne Konferencje Naukowe
Pierwszą wspólną inicjatywą lubelskiego oddziału PAN i Zachodniego Centrum Naukowego Narodowej
Akademii Nauk Ukrainy była zorganizowana w listopadzie 1998 r. konferencja naukowa na temat „Sytuacja ekologiczna w Zachodniej Ukrainie i w Centralno-Wschodniej Polsce”, czyli na pograniczu polsko-ukraińskim. Dwa
lata później w 2000 r. odbyła się we Lwowie sesja nt. „Rynek pracy w procesie transformacji ustroju gospodarczego”, w organizację tego przedsięwzięcia naukowego
włączyła się dodatkowo Niepubliczna Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.
Pod koniec października 2000 r. lubelski Oddział PAN
zaprosił do Lublina ukraińskich uczonych i znanych polskich ekonomistów na konferencję na temat „Transformacja ekonomiczna w kierunku gospodarki wolnorynkowej
w Polsce i na Ukrainie”. Były to dyskusje wielce potrzebne i na czasie, interesujące dla obu stron krajów i państw
sąsiednich.
Prezes Oddziału Lubelskiego PAN śp. prof. Zbigniew
Lorkiewicz rozmawiał z ówczesnym premierem Ukrainy Wiktorem Juszczenką podczas uroczystości nadania
Juszczence doktora honoris causa Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej na temat utworzenia w Lublinie Instytutu Polsko-Ukraińskiego pod auspicjami PAN i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jest to pomysł, który czeka
na jego ewentualną realizację.
A na razie działa już od października 2001 r. Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, na
którym kształcą się wspólnie młodzi studenci z Ukrainy
i z Polski, podejmują ciekawe badania i prace z różnych
dziedzin wiedzy w kontekście wspólnych powiązań kulturalno-naukowych Polski i Ukrainy, o czym była już mowa.
Jest to o tyle ważne, że, jak wyraził się ks. prof. Leon
Dyczewski z KUL: „Wszelkie zmiany, także w dziedzinie
gospodarczej, rozpoczynają się w głowie. Tak działamy,
jak myślimy. Jeżeli chcemy zmienić działanie, musimy najpierw zmienić myślenie. Nowoczesnymi podstawami tej
zmiany są: nowe systemy kształcenia, nowe możliwości
przepływu i wykorzystywania informacji, nowe sposoby komunikowania się”. To dokonuje się najpewniej tutaj
w Lublinie w ścisłym kontakcie studentów i wykładowców
obu sąsiednich krajów, Polski i Ukrainy.
Powołana do życia w marcu 2001 r. Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych w Lublinie przy
Oddziale PAN, ma w założeniu zajmować się naukowo
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sprawami wspólnego dziedzictwa i powiązań oraz kontaktów w zakresie takich przejawów kultury, jak języki ogólnonarodowe i gwary, folklor i literatura piękna pisana, zjawiska społeczne, religijne i in. wchodzące w zakres badań
etnograficznych, kulturoznawczych, religioznawczych obu
narodów sąsiedzkich, Polaków i Ukraińców.
A sprawy te są szczególnie ważne w tym regionie, terytorialnie bliskim do państwa ukraińskiego, które przechodzi okres ważnej i trudnej transformacji ustrojowej. Całkowicie już wolne politycznie i kulturowo narody i państwa
polski i ukraiński rozwijają i będą rozwijać wszechstronną
współpracę w różnych zakresach, w tym również w zakresie kultury szeroko pojętej, a przejawy kultury we wzajemnych powiązaniach zasługują na naukowe badania i dyskusje w gronie przedstawicieli obu narodów.
W czerwcu 2001 r. odbyło się zebranie członków tej Komisji, na którym omówiono ogólnie i szczegółowo przewidywalną tematykę i sposób jej działania, wybrano przewodniczącego, wiceprzewodniczącą i sekretarza.
W styczniu 2002 r. odbyło się zebranie naukowe Komisji, na którym w dwugłosie przedstawiciela nauki polskiej prof. Feliksa Czyżewskiego, kierownika Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS i przedstawiciela nauki
ukraińskiej prof. Hryhorija Arkuszyna z Uniwersytetu Łuckiego, przedstawiony został problem „badań gwar
ukraińskich w Polsce i gwar polskich w Ukrainie – ich
stan i perspektywy”.
Badania naukowe gwar ukraińskich na terenie współczesnego państwa polskiego trwają już od dziesięcioleci.
W okresie przed pierwszą wojną światową na terenie zaboru rosyjskiego zajmowali się tymi badaniami studenci i absolwenci szkół wyższych Moskwy, Sankt Petersburga, Warszawy, na terenie zaś Galicji interesowali się
gwarami ukraińskim przede wszystkim studenci i wychowankowie uniwersytetów we Lwowie, w Krakowie
i w Wiedniu. I z tego okresu mamy pierwsze opisy i zapisane na żywo przykłady mowy ludu ukraińskiego również z Łekowszczyzny, Bojkowszczyzny, Nadsania, Chełmszczyzny i Podlasia.
Zainteresowanie gwarami ukraińskimi w okresie dwudziestolecia międzywojennego w II Rzeczypospolitej
przejawiało się w badaniach i pracach pisanych często po
polsku, ale też i po ukraińsku przez absolwentów i wykładowców z uniwersytetów polskich w Krakowie, Warszawie i we Lwowie. Z tych ośrodków naukowych wywodzili
się tacy dialektolodzy działający w okresie międzywojennym, jak Władysław Kuraszkiewicz, Zdzisław Stieber, Jan
Tokarski, Iwan Ziłyński, Jarosław Rudnycki, Maria Przepiórska i in., którzy nawet już po wojnie w miarę możliwości różnego typu, w tym również możności czy niemożności cenzuralnych publikowali swoje prace na ten temat
w Polsce czy na emigracji.
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Po drugiej wojnie światowej, kiedy ludność używająca
na co dzień gwar ukraińskich została przesiedlona z Polski
w ramach tzw. repatriacji za wschodnią granicę kraju, a następnie w wyniku akcji „Wisła” - na ziemie zachodnie i północne (tzw. Ziemie Odzyskane) z terenów przez nich od
wieków zamieszkałych, badanie tych gwar w dużym stopniu było utrudnione. A mimo to były podejmowane próby
takich badań głównie przez ośrodki uniwersyteckie i akademickie w Warszawie i w Lublinie. Badania takie prowadzone były na miejscu dawnych osiedleń tych użytkowników gwar, którym się udało zostać na miejscu, unikając
wysiedlenia czy przesiedlenia, lub prowadzone były zapisy
mowy ukraińskiej od ludzi wysiedlonych na terenach nowych osiedleń. Więcej informacji na ten temat zawierają
liczne prace wydawane głównie w Lublinie i w Warszawie.
Badania mowy polskiej na terenie Ukrainy czy tzw.
polskiej gwary kresowej prowadzone były sporadycznie
w XIX w. i dopiero w XX w. rozwinęły się one na dobre
i bardziej intensywnie, a w ostatnich dwóch dziesięcioleciach szczególnie intensywnie są prowadzone przez zespół warszawski pod kierunkiem prof. Janusza Riegera.
Szczegółowo omówione zostały te badania oraz ich wyniki przez referentów oraz ożywioną dyskusję, która się po
wygłoszeniu wymienionych referatów rozwinęła.
Jest jeszcze wiele do zbadania i wykrycia pozytywnych
faktów współistnienia polsko-ukraińskiego w zakresie
kultury, literatury, różnych dziedzin sztuki z tego okresu
i jeszcze wcześniej aż do dziś, a to jest zachęta dla humanistów tak polskich, jak i ukraińskich, żeby dla przeciwwagi
różnym konfliktowym wydarzeniom polsko-ukraińskim,
tak mocno niekiedy podkreślanym w środkach masowego przekazu, a nawet w poważnej skądinąd literaturze naukowej, pokazać owe pozytywne strony wielowiekowego
współżycia Polaków i Ukraińców, ich wzajemnego zbliżania się kulturowego.
Jak się okazuje, o tym mogą świadczyć nie tylko te sprawy, które badają językoznawcy dialektolodzy, historycy języka czy folkloryści obserwujący mieszanie się kultur na
pograniczu etnicznym, na tzw. Kresach, dawniej i obecnie
jeszcze ku pożytkowi i wzbogaceniu wzajemnemu.
Wymiana kulturalna, wzajemnie kontakty istniały również pomiędzy twórcami literatury, malarstwa, architektury, muzyki, o czym po części można się dowiedzieć z wydanej książki pokonferencyjnej w Przemyślu pod tytułem
Na pograniczu kultur. Konferencja lubelska była jednym
z etapów takich badań, a wysłuchane i przedyskutowane referaty będą, jak się wydaje, dla młodych filologów,
a może i historyków, do zbadania i przeanalizowania wielu
jeszcze nierozpoznanych faktów, które świadczą o dobrosąsiedzkich dobrych stosunkach między Polakami i Ukraińcami w dawniejszej i niedalekiej przyszłości.
Michał Łesiów
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Współpraca ukrainistów z UMCS ze szkołami Lublina i regionu

Wykorzystanie materiałów multimedialnych
w nauce języka ukraińskiego

w ZS nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie1
Nauka języka ukraińskiego jako obcego na Lubelszczyźnie prowadzona jest zarówno w uniwersytetach, jak
i różnego typu szkołach. W Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej język ukraiński nauczany jest, oprócz kierunku filologia ukraińska,
jako język dodatkowy na II i III roku slawistyki (grupa
rosyjsko-bułgarsko-ukraińska). Od roku akademickiego
2010/11 na mocy decyzji Rektora UMCS język ukraiński
został wprowadzony na listę lektoratów języków obcych.
Oferta ta, skierowana do studentów pierwszych roczników wszystkich wydziałów UMCS, spotkała się z dużym
zainteresowaniem. Od roku akademickiego 2011/12 Instytut Filologii Słowiańskiej, dzięki staraniom pani prof.
Lubov Frolak, prowadzi studia podyplomowe dla tłumaczy języka ukraińskiego.1
Zakład Filologii Ukraińskiej od kilku lat realizuje także projekty skierowane do uczniów lubelskich szkół średnich i gimnazjów. I tak w roku 2009 pracownicy i studenci ZFU pod kierunkiem prof. Lubov Frolak poprowadzili
Otwartą lekcję języka ukraińskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Lublinie. Była ona
odpowiedzią na zgłoszenie chęci podjęcia nauki tego języka przez ponad stu uczniów liceum. Wynikiem tej inicjatywy było podpisanie porozumienia, na mocy którego
od 2009 r. prowadzone są zajęcia z języka ukraińskiego dla
pierwszych i drugich klas tego liceum.
W 2010 w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie odbyła się kolejna Otwarta lekcja języka ukraińskiego, której celem była prezentacja Ukrainy – jej języka, kultury, obyczajów, związków z historią i kulturą Polski oraz
walorów turystycznych i bazy hotelarskiej. Podobnie jak
w II LO, lekcja ta zapoczątkowała współpracę. Dyrekcja
szkoły zwróciła się do ZFU z propozycją realizacji projektu Ukraina – poznaj najbliższego sąsiada, skierowanego do
uczniów różnych klas (od I do IV) liceum ogólnokształcącego i technikum o specjalności turystyczno-gastronomicznej. W roku bieżącym [tj. 2011 – przyp. red.] jesteśmy
również w trakcie realizacji projektu Ukraina – kultura
Artykuł jest zmienioną wersją tekstu opublikowanego na łamach „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych”, PAN Oddział w Lublinie, vol.
VII/2012, red. M. Borciuch, L. Frolak, Lublin 2012, s. 47–57.
1

i język w gimnazjum nr 9 im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego. Gimnazjum od kilku lat nosi miano Szkoły współpracy polsko-ukraińskiej i podejmuje się różnych
zadań mających na celu przybliżenie młodzieży kultury i języka ukraińskiego oraz szerzenie przyjaźni polsko-ukraińskiej. Szkoła m.in. współorganizuje konkursy dla
lubelskich gimnazjów „Ukraina – terra (in) cognita” i gry
miejskiej „Ukraina w Centrum Lublina”.
Całkiem zrozumiałe jest, że we wszystkich wyżej wymienionych szkołach mamy do czynienia z różnymi formami nauczania w zależności od postawionych celów.
Swoje rozważania poświęcę wykorzystaniu materiałów
multimedialnych w nauce języka ukraińskiego w Zespole
Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie. Zajęcia w ramach
wcześniej wspomnianego projektu autorstwa dr Marii Borciuch, dr. Mateusza Jastrzębskiego i dr Anny Chomy pt.
Ukraina – poznaj najbliższego sąsiada. Kurs języka ukraińskiego z elementami kultury ukraińskiej – poziom podstawowy miały charakter integralny, a ich celem było kształcenie umiejętności i sprawności językowych oraz zapoznanie
uczniów z historią, geografia, literaturą i kulturą Ukrainy.
W rezultacie uczestniczenia w kursie oraz opanowania
przewidzianych w jego programie treści programowych
uczestnik zajęć powinien m.in.:
• rozumieć wyrażenia i najczęściej używane słownictwo
dotyczące różnych dziedzin życia,
• porozumiewać się w prostych i rutynowych sytuacjach
towarzyskich,
• czytać ze zrozumieniem krótkie, proste teksty,
• umieć znaleźć informacje w prostych materiałach dotyczących życia codziennego,
• napisać prosty tekst, wykorzystując znane struktury
gramatyczne oraz proste słownictwo,
• znać podstawowe struktury gramatyczne języka
ukraińskiego.
Program kursu na poziomie podstawowym został przygotowany na 30 godzin zajęć lekcyjnych obejmujących typowe tematy i zagadnienia z języka ukraińskiego (gramatyka, sytuacje i funkcje językowe, wymowa ukraińskich
samogłosek i spółgłosek, akcentowanie wyrazów). Podstawą opracowania zajęć były podręczniki kształcące
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język ogólny: Ukraiński. Kurs podstawowy (z 2 dyskami CD), Warszawa 2009 oraz Олег Белей, Розмовляєте
українською?, Wrocław 2006.
W tworzeniu programu zajęć najważniejsze było odpowiednie połączenie zagadnień językowych z kulturowymi.
Należy podkreślić, że uczestnicy zajęć nie tylko nie znali języka ukraińskiego, ale również nigdy wcześniej nie poznali
alfabetu cyrylicznego. Początkowe zajęcia były ukierunkowane na zainteresowanie ich kulturą, geografią, turystyką.
Tematyka poszczególnych lekcji miała przykuwać uwagę
ucznia i wzbudzać jego zainteresowanie. Takie tytuły jak:
Ukraina – jedno z największych państwo w Europie; Roksolana i Bohdan Chmielnicki – postacie historyczne, które zmieniły historię; Kozacy – niepokorny lud Ukrainy; Jak można
spędzić czas wolny na Ukrainie?, stanowiły podstawę dyskusji jeszcze przed rozpoczęciem zajęć. Jednocześnie każdy z tak ujętych tematów łączył się z określoną zawartością
merytoryczną. Ważne było, aby uczeń, poszerzając swoją wiedzę ogólną dotyczącą Ukrainy, zapoznał się z podstawami języka. Każdy z tematów z tzw. „kulturówki” łączył się bezpośrednio z leksyką i gramatyką. Doskonale
widać to chociażby na przykładzie lekcji 15 i 16 – Historia bajkopisarstwa ukraińskiego w XVIII–XIX w. «Захворіло
ведмежатко» (O. Головко), gdzie od zagadnień dotyczących historii literatury ukraińskiej płynnie przechodzi się
do słownictwa związanego z chorobą, nieszczęśliwymi wypadkami. Z kolej lekcja 13 i 14 – Najnowsza historia stosunków polsko-ukraińskich stała się podstawą do nauki pór
roku, dni tygodnia, miesięcy i liczebników, a lekcja 9 i 10 –
Tradycyjne święta rodzinne i kościelne na Ukrainie relacji rodzinnych, określania stopni powinowactwa, członków rodziny oraz wprowadzenia zaimków.
Zastosowanie najnowszych mediów na lekcjach języka ukraińskiego jest w dzisiejszych czasach koniecznością,
dlatego realizując projekt językowy w ZS nr 5 opracowałam poszczególne zajęcia, szeroko wykorzystując przy tym
materiały multimedialne oraz zasoby Internetu. Multimedia są definiowane jako [...] określenie zestawu pomocy
domowych obejmujących rozmaite materiały: teksty, filmy, nagrania magnetofonowe itp. Obecnie przez system
multimedialny rozumie się dowolny system teleinformatyczny zdolny do przetwarzania, archiwizacji i dystrybucji danych w postaci dźwięku, ruchomych obrazów, fotografii, grafiki komputerowej i tekstów2.
Dzięki wykorzystaniu takich pomocy można silniej oddziaływać na ucznia, ponieważ informacja dociera do niego wielokanałowo, łącząc przekaz słowny z wizualnym.
Użycie multimediów kształci również sprawności językowe, takie jak: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie
ze słuchu, umiejętność doboru informacji oraz myślenie
2

J. Bednarek, Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006, s. 352.
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analityczne i teoretyczne. Jednocześnie zwróciłam uwagę na potrzebę obcowania uczniów z materiałami nacechowanymi kulturowo, a także na stworzenie odpowiednich warunków do budowania wiedzy o świecie i języku
na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji. Użycie materiałów kulturowych i multimedialnych miało pozytywny wpływ na zwiększenie motywacji uczniów, a co
za tym idzie na bardziej efektywne rozwijanie wszystkich
sprawności językowych.
Pomoce wykorzystane w nauce języka ukraińskiego
w ZS nr 5 to:
• prezentacje multimedialne: liniowe i interaktywne;
• programy komputerowe wspomagające naukę języka;
• programy telewizyjne;
• filmy fabularne, historyczne i edukacyjne;
• portale i wyszukiwarki.
Możliwość przetwarzania tekstu, dźwięku, obrazu, grafiki, mowy, a także muzyki to główna cecha prezentacji
multimedialnych. Dla realizacji projektu przygotowałam
kilkanaście prezentacji związanych z tematyką zajęć. Razem z innymi mediami zostały one wykorzystane do stworzenia strony internetowej poświęconej projektowi, z której mogli korzystać zarówno uczestnicy zajęć, jak i inne
zainteresowane osoby.
Zgodnie z ogólnie przyjętą klasyfikacją wyróżniamy
dwa typy prezentacji multimedialnych: prezentacje liniowe i interaktywne. Prosta prezentacja, tzw. liniowa, nie zawiera elementów nawigacyjnych pozwalających dowolnie
zestawić sekwencję slajdów. Proste prezentacje, w tradycyjnej formie dwuelementowych tablic, wykorzystywane
były przeze mnie podczas lekcji poświęconych leksyce, ortografii i interpunkcji. Dzięki nim mogłam podać informację szybko, zwięźle i w łatwej do zapamiętania formie.
Tego typu pomoce dydaktyczne sprawdzały się zwłaszcza
podczas początkowych zajęć, kiedy uczniom przepisywanie słówek z tablicy sprawiało trudność. Dodatkowo wydrukowane przeze mnie slajdy pozwalały zaoszczędzić
czas, skupić uwagę ucznia na znaczeniu słów, a nie mozolnym ich kaligrafowaniu. Przykładem tego typu prezentacji są: Internet – źródło wiedzy o Ukrainie; Miękki znak
i apostrof; Oświata (Lekcja 3 i 4).
Dla większego urozmaicenia przekazywanych treści
przygotowywałam slajdy, które w prosty sposób przekazywały treść wraz z dodatkową ilustracją w postaci grafiki, zdjęcia, mapy lub plansze. Takie prezentacje przydatne
były na lekcjach poświęconych geografii, historii czy architekturze, podczas których mogłam pokazać uczniom
obiekty historyczne czy też bogactwo ukraińskich krajobrazów. Wśród prezentacji tego typu są: prócz wspomnianych wcześniej Roksolana i Bohdan Chmielnicki – postacie,
które zmieniły historię (Lekcja 7 i 8); Kozacy – niepokorny
lud Ukrainy; oraz nowe jak Architektura Ukrainy (Lekcja
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12 i 13); Zamki Ukrainy (Lekcja 21 i 22). Najbardziej znaczące dla prezentacji słowa, daty, zwroty zostały podkreślone. Takie slajdy spotkały się z zainteresowaniem
uczniów, zadawali oni pytania dotyczące ubioru, architektury czy historii i wyrażali chęć bliższego poznania Ukrainy, np. podczas wakacyjnego wyjazdu.
Największą popularnością wśród uczniów cieszyły się sekwencje slajdów połączone z dźwiękiem, muzyką lub głosem lektora. Stosowanie nagrań urozmaicało lekcje, poświęcone problemom języka, a jednocześnie łączyło się
z umuzykalnieniem młodzieży. W prezentacjach obok
portretów, wykorzystałam fragmenty recytacji, muzyki i tradycyjnych piosenek. Zwłaszcza te ostatnie sprawiały, że uczniowie ożywiali się i chętniej uczestniczyli w lekcji. Dodatkowo poznanie takich piosenek, jak: Ой чорная
cu чорна, Два кольори, Ой чий то кінь стоїть stanowiło wstęp do nauki leksyki dotyczącej wyglądu zewnętrznego, kolorów czy historii kozactwa ukraińskiego. Natomiast
fragmenty recytacji, audio książek urozmaicały prezentacje
literackie, takie jak: Literatura ukraińska – bać się jej czy ją
pokochać (Lekcja 1 i 2); Najwybitniejsi przedstawiciele literatury ukraińskiej (Lekcja 5 i 6); Historia bajkopisarstwa ukraińskiego (Lekcja 15 i 16). W początkowej fazie nauki ważne
dla zrozumienia treści było użycie obok oryginalnych fragmentów recytacji również ich polskich tłumaczeń, dlatego
w slajdach można było odnaleźć tłumaczenia m.in. Eneidy
Iwana Kotlarewskiego i Kateryny Tarasa Szewczenki.
Zaawansowaną formą zastosowania omawianych multimediów jest pokaz z użyciem klipów wideo. Większość
sekwencji filmowych zaimportowałam m.in. z dostępnych
w Internecie fragmentów nagrań wideo, recytacji Jurija
Andruchowycza i Andrija Łubki, w ich własnym wykonaniu. Dodatkowo nadały one dokumentowi charakter
autentyczności i wzbudziły zainteresowanie odbiorców,
którzy spotkali się z różnorodnością form i treści występujących w literaturze ukraińskiej.
Bardziej złożone pokazy posiadają dodatkowe składniki pozwalające np. wracać do poprzedniego slajdu, uruchamiać animację, aktywować dźwięki i muzykę. Tego rodzaju pokazy, nazywane interaktywnymi, wykorzystałam
w prezentacjach Ukraina – jedno z największych państw
w Europie (Lekcja 1 i 2); Taras Szewczenko – malarz (Lekcja 5 i 6). Taka forma prezentacji, dzięki opóźnionej animacji, pomagała w utrwalaniu i sprawdzaniu wiedzy
dotyczącej m.in. położenia, geografii i podziału administracyjnego Ukrainy.
Jeśli chodzi o problematykę prezentacji, warto podkreślić również tę dotyczącą wiedzy o religii i folklorze
ukraińskim. Podczas zajęć o tradycyjnych świętach rodzinnych i religijnych wykorzystano prezentacje dotyczące tradycyjnych dań bożonarodzeniowych – prezentacja
Kutia i uzwar (Lekcja 23 i 24), ornamentyki i symboliki

ukraińskich pisanek – prezentacja Ukraińska pisanka
(Lekcja 23 i 24). Lekcja poświęcona ukraińskiemu strojowi ludowemu to oprócz prezentacji Ukraiński strój ludowy (Lekcja 19 i 20), przyczynek do zapoznania uczniów
z ornamentyką i znaczeniem ukraińskiego ręcznika obrzędowego – prezentacja Weselny ręcznik (Lekcja 19 i 20).
Slajdy zawierają szczegółowy opis symboliki ukraińskiego weselnego ręcznika. Zajęcia dotyczące tematyki tradycyjnych ukraińskich potraw to prezentacje związane z tematem Tradycyjne potrawy (Lekcja 23 i 24); Ukraińskie
obrzędowe potrawy (Lekcja 23 i 24). Zawierają one zdjęcia
potraw z opisem ich składu i przygotowania oraz określeniem tradycyjnego znaczenia.
Układy multimedialne łączą wiele sposobów prezentowania informacji. Główną cechą multimediów jest nie
tylko to, że nadają informacjom atrakcyjną i urozmaiconą
formę, ale również czynią atrakcyjnym sam proces uczenia się. Pobudzają także aktywność uczniów w czasie lekcji. Zastosowanie programu prezentacyjnego pozwala na
przygotowanie i sterowanie kolejnością slajdów zawierających tekst, obrazy, podkład muzyczny, komentarz słowny, sekwencje animowane lub wideo. Osobliwym walorem
prezentacji multimedialnej jest możliwość dynamicznego
przedstawiania statycznych treści kształcenia.
Prezentacje to tylko jeden rodzaj materiałów multimedialnych wykorzystany podczas realizacji projektu Ukraina – poznaj najbliższego sąsiada. Zajęcia były również
urozmaicane dostępnymi zasobami internetowymi. Głównym z nich były audiowizualne programy przeznaczone
do nauki języka ukraińskiego: Ukrainian Lesson; Ukrainian – Beginning Level; Ukrainian – Intermediate. Programy te są skierowane do angielskojęzycznego ucznia,
jednak nie stanowiło to problemu, a dla osób znających
język angielski było dodatkową zachętą do nauki.
Ukrainian Lesson (http://www.HowToSpeakUkrainian.
com) to podstawowe słownictwo dotyczące życia codziennego. Kurs składa się z 9 lekcji, dzięki którym uczeń może
samodzielnie poćwiczyć znajomość słownictwa, pisownię
i wymowę m.in. podstawowych kolorów, zwierząt, miesięcy, dni, środków transportu itp. Oczywiście w gronie filologów lekcje te mogą spotkać się z pewnymi zastrzeżeniami
dotyczącymi wymowy lub transkrypcji fonetycznej, ale jest
to najprostsza, ogólnodostępna forma samokształcenia.
Kurs Ukrainian – Beginning Level – Lesson 1–20 jest
programem do nauki języka ukraińskiego na poziomie
podstawowym. Zawiera 20 tekstów o różnorodnej tematyce, począwszy od Zawierania znajomości, poprzez dialog Ukraińska rodzina; Ulubione zajęcia; Pokój; Zakupy;
Która godzina, na dialogu W restauracji kończąc. Większość z zawartych w tym programie konwersacji została wykorzystana podczas zajęć. Dodatkowo były one pomocne w wykonywaniu prac domowych. Ich atutem jest
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to, że, obok audiowizualnego przekazu, podane są dialogi
w formie pisemnej, umożliwiającej wydruk i wykorzystanie ich podczas zajęć. Ciekawe jest to, że mimo widocznej sztuczności w scenkach, przygody głównego bohatera Steve’a z Toronto spotkały się z dużą sympatią uczniów,
którzy wręcz dopominali się kolejnych odsłon jego pobytu na Ukrainie. Na tej podstawie można wysnuć wniosek,
że taka forma nauki wpływa na emocje odbiorcy, a przez
to staje się również bardziej atrakcyjna.
Drugim, bardziej zaawansowanym, kursem jest
Ukrainian – Intermediate Level. Podobnie jak poziom
podstawowy obejmuje 20 lekcji. Kurs zaczyna dialog
Знайомство, a kończy tekst Лист до друга. Bohaterką
kolejnych lekcji jest Catherine – siostra Steve’a z pierwszej części kursu, która podczas podróży poznaje ukraińskiego przedsiębiorcę Tarasa. W towarzystwie tych dwóch
osób uczeń poznaje Ukrainę, Kijów, Uniwersytet Kijowski,
ukraińskie tradycje bożonarodzeniowe itp. Kurs zawiera
dialogi i teksty do samodzielnego czytania.
Kolejną pomoc stanowiły kursy audio, jak chociażby wspomniany Ukraiński. Kurs podstawowy (dostępny
na www.jezykiobce.pl), który przeznaczony jest dla osób
rozpoczynających naukę języka. Zawiera on książkę oraz
dwie płyty audio, uczy 1500 słów i zwrotów dotyczących
życia codziennego. Do książki dołączono zapis nagrań,
ćwiczenia, ciekawostki, m.in. o Kozakach, Kijowie, Odessie, Lwowie, pomarańczowej rewolucji. Część gramatyczna wyjaśnia najważniejsze zagadnienia oraz zawiera wskazówki dotyczące wymowy. Nauka pozwala na opanowanie
języka na poziomie podstawowym A2. Umożliwia to zrozumienie zdań i wyrażeń często używanych (rodzina, zakupy, najbliższe otoczenie, praca), a także porozumiewanie się w tym zakresie.
Wszystkie wymienione kursy stanowiły element nauki w szkole lub w domu. Dawały okazję do aktywnego poszukiwania informacji i kształtowania sprawności
językowych.
Istnieje także szereg cieszących się popularnością
wśród młodzieży multimedialnych programów edukacyjnych na platformach e-learningowych, które były skutecznym dopełnieniem zajęć szkolnych. Tak zwany e-learning w edukacji językowej niesie ze sobą szereg korzyści
dla ucznia, nauczyciela i szkoły. Możliwość wykorzystania
autentycznych, aktualnych materiałów, tekstów, dźwięku
i obrazu, oszczędność czasu, papieru i zwiększenie atrakcyjności wykonywanych zadań – to tylko niektóre zalety
e-nauczania. Taką formę nauki stanowi kurs języka ukraińskiego dostępny na http://www.ukrainski.slowka.pl/.
Oprócz poprawnej wymowy podstawowych słówek ma on
minirozmówki zawierające zwroty związane z następującymi blokami tematycznym: przedstawianie się, rozmowa,
zakwaterowanie, pytanie o drogę, transport, kupowanie
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biletu, pieniądze, kłopoty z samochodem, jedzenie, wypadki losowe itp. Na stronie znajduje się również ogólna
charakterystyka gramatyki języka ukraińskiego: liczebniki, przymiotniki, rzeczowniki, zaimki oraz artykuł Fałszywi przyjaciele – dotyczący homonimów w języku polskim
i ukraińskim.
Podobną formę nauki języka ukraińskiego stanowi anglojęzyczny kurs z rozmówkami w 40 językach Learn languages online for free with 100 audio (mp3) files na stronie
http://www.goethe-verlag.com/book2/index.htm. Dzięki dowolnemu doborowi języków można samodzielnie
uczyć się również ukraińskiego. W nagraniach znajdziemy leksykę i podstawowe konstrukcje językowe dotyczące
100 różnych dziedzin, m.in. rodziny, szkoły, dni tygodnia,
transportu publicznego, wypadku drogowego, zwiedzania
miasta, odprawy celnej, podróży, wyjścia do kina i wiele innych.
Takich ogólnie dostępnych kursów internetowych jest
bardzo dużo. Kolejnym przykładem jest Darmowy internetowy kurs języka ukraińskiego, który można pozyskać
ze strony PortEuropa: http://www.porteuropa.eu/ucz-sie–
ukrainskiego. Portal zawiera również artykuły o ukraińskiej polityce, gospodarce i turystyce, zarówno w języku
polskim, jak i ukraińskim (Krym – główne ośrodki wypoczynkowe cz. I – Jałta; Цікаві місця в Кракові).
Podczas zajęć dotyczących historii, geografii czy folkloru w celu zapoznania uczniów z realiami życia na
Ukrainie uciekałam się do zademonstrowania dostępnych na portalach internetowych filmów dokumentalnych, historycznych i edukacyjnych. Pomocną stała się
strona http://glas.org.ua/, na której znajdują się zarchiwizowane nagrania telewizyjne (Телекомпанія Глас).
Ta internetowa stacja telewizyjna tworzy programy dotyczące różnych aspektów życia na Ukrainie. I tak, projekt Зодчество – to popularnonaukowe, historyczne
programy dla młodzieży i dorosłych. Można tu znaleźć audycje dotyczące świątyń, pałaców, teatrów i ich
historii. Bohaterami programu Портрет są znane postacie historyczne, przedstawiciele różnych dziedzin życia, działacze polityczni, poeci, artyści, naukowcy, lekarze. Natomiast program Спадщина opowiada o różnych
zakątkach Ukrainy związanych z życiem i działalnością
znanych postaci historycznych.
Війна без переможців [Історія ОУН-УПА] to film
dokumentalny wyprodukowany przez kanał telewizyjny „Інтер” (http://inter.ua/uk/) w 2002 r., składający się
z pięciu serii, będący próbą przedstawienia historii ziem
ukraińskich od września 1939 r. do końca 1940 r. Jedną
z serii (pod tytułem Кров за кров) poświęcono polsko-ukraińskiemu konfliktowi na terenie Wołynia i Galicji.
Program ten stał się uzupełnieniem lekcji 13 i 14 – Najnowsza historia stosunków polsko-ukraińskich.
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Dzieje Polaków – Ukraińcy po stronie wroga (http://
www.tvp.pl/historia), to z kolei program wyprodukowany przez TVP Historia w 2009 i poświęcony udziałowi
Ukraińców w powstaniu warszawskim.
O pięknie i różnorodności ukraińskich krajobrazów,
wartych zobaczenia miejscach, ciekawych zwyczajach, interesującej historii w sposób humorystyczny i z odrobiną
ironii opowiadają twórcy programu Унікальна Україна
2-серія 14–33, частина 1–2.
Istnieje także szereg popularnych programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej, które dotyczą bezpośrednio historii Ukrainy. Ich fragmenty zaprezentowałam podczas lekcji 7 i 8 Roksolana i Bohdan
Chmielnicki – postacie, które zmieniły historię, Kozacy –
niepokorny lud Ukrainy (Lekcja 12 i 13), m.in.:
• Історія України (2009) частина 1,
• Історія України (2009) частина 2,
• (1/25) Країна. Історія українських земель: Війна
1941–45,
• Історія Українських земель. Київ. Громадянська
війна,
• Історія Українського козацтва – 1,
• Історія Українського козацтва – 2,
• Історія України. Частина перша.
Są to bardzo interesujące, oparte na pracach historycznych, m.in. D. Doroszenki, M. Hruszewskiego, filmy fabularne, historyczne i animowane zawierające dokumenty
oraz wspomnienia naocznych świadków wydarzeń historycznych. Opowiadają one w sposób prosty i przystępny dla młodego odbiorcy o historii Rusi Kijowskiej, Księstwa Halicko-Wołyńskiego, Siczy Zaporoskiej, o walkach
podczas І і II wojny światowej. Zarówno forma, jak i treść
tego typu programów, oprócz zadań typowo informacyjnych, wpływają również na rozwój umiejętności językowych ucznia, takich jak rozumienie ze słuchu.
Warto również wspomnieć o bardzo ciekawych filmach dokumentalnych lub całych seriach dotyczących
poszczególnych miast ukraińskich, ich historii i atrakcji
turystycznych, których w Internecie jest pod dostatkiem.
Należy tu wymienić cykl dokumentalny Львів відомий
/ невідомий składający się z 6 części, poświęconych najciekawszym tajemnicom Lwowa: Таємниця львівських
левів; Там, під Львівським замком, Подзвін львівських
годинників; Таємниці львівських підземель; Мандри
львівськими подвір'ями; Подих львівського каменю
(Lekcja – 27 i 28).
Włączenie oprogramowania komputerowego do nauki języka obcego oraz rzutnika multimedialnego daje
np. możliwość odsłuchania dowolnego słowa lub fragmentu tekstu, zwrócenie uwagi na najważniejsze treści,
tworzenie na poczekaniu prostych ćwiczeń bazujących
na tekstach, prezentowanie filmów, wykresów i animacji,

wykonywanie zadań interaktywnych, odtwarzanie piosenek w wersji karaoke, zapisywanie notatek i ćwiczeń w pamięci komputera, a także wiele innych.
Zasadniczym celem multimedialnego nauczania języków obcych w szkole, powinno być jak najlepsze przygotowanie młodzieży do zdobywania dalszych umiejętności językowych. Chodzi o wykształcenie młodzieży, która
będzie potrafiła korzystać z zalet nowoczesnej technologii kształcenia w doskonaleniu i we wspomaganiu własnego rozwoju, będzie umiała myśleć krytycznie, refleksyjnie
i twórczo w celu rozwiązywania problemów z wykorzystaniem multimediów. Możliwość korzystania z różnorodnych programów, ze słowników multimedialnych, szybki
dostęp do nieprzebranych zasobów informacji, autentyczność i aktualność materiału, pozwala na samodzielną
bezstresową dopasowaną do indywidualnego tempa naukę oraz wielokrotne powtarzanie danego materiału. Elżbieta Gajek podkreśla, że używając komputera i Internetu
w trakcie nauki „uczeń [...] uzyskuje więcej samodzielności w pracy nad językiem. Dostęp do materiałów językowych oznacza dostęp do kultury obcojęzycznej, możliwość uczestnictwa w niej i przeżywania jej wartości”3.
W takim procesie nauczania nauczyciel jest osobą wspierającą, angażującą i motywującą uczniów do aktywności.
Projekt dydaktyczny Ukraina – poznaj najbliższego sąsiada miał na celu również aktywizowanie młodzieży poprzez różnego rodzaju działalność pozalekcyjną. Uczestnicy zajęć z języka ukraińskiego w ZS nr 5 brali udział
w wieczorkach zorganizowanych przez Koło Naukowe
Studentów Ukrainistów UMCS poświęconych ukraińskim
pieśniom ludowym Ukraińskie karaoke, w wieczorze kolęd
ukraińskich, w warsztatach pisankarskich. Dzięki takim
przedsięwzięciom udało nam się na tyle zaciekawić młodzież problematyką ukraińską, że nasi podopieczni wzięli
udział w Konkursie Poezji i Prozy Ukraińskiej w Lublinie
oraz Konkursie Slawistycznym (II miejsce – prezentacja
Narodzenie dziecka, autorstwa Magdaleny Siczek i Karoliny Jabłońskiej), przygotowali wieczór poświęcony Tarasowi Szewczence, wykazali się również samodzielnością
i inwencją w tworzeniu prac zaliczeniowych kończących
projekt. Były to prezentacje: 150 rocznica śmierci Tarasa
Hryhorowicza Szewczenki; Podział administracyjny Ukrainy; Pomarańczowa rewolucja; Wesele na Ukrainie i in.
Anna Choma-Suwała
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(na przykładzie prac dialektologicznych
Profesora Michała Łesiowa)
Celem artykułu1 jest pokazanie wartości metodologicznej i znaczenia w opisie gwar kresowych niepublikowanej pracy Michała Łesiowa2 Gwara mieszkańców wsi
Huty Starej w byłym powiecie buczackim (Łesiów 1955).
Rozprawa ta prezentuje gwarę polską używaną w pierwszej połowie XX wieku przez autochtoniczną ludność wsi
Huta Stara w dawnym województwie tarnopolskim. Fragmenty wymienionej pracy były drukowane w latach 50.
XX w. w postaci artykułów: Oksytona pewnej gwary polskiej (Łesiów 1955)3, System fonetyczny gwary hutniańskiej
(Łesiów 1957), Uwagi o fleksji i składni gwary hutniańskiej
(1959). Prace te należały do nielicznych wówczas publikacji poświęconych mowie ludności wysiedlonej z kresów
południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej.
Charakterystyczną cechą osadnictwa na kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej było to, że
obok wsi etnicznie ruskich, występowały wsie od początku swojej lokacji polskie. Do takich należała Huta
Stara. Michał Łesiów, powołując się na dane historyczne,
pisał: „Była ona [Huta Stara] jedną z tych hut szklanych,
które zakładali na tamtych terenach właściciele ziemscy
od XVI wieku. W ziemi znaleźć było można pozostałości po wytopie szkła – świecidełka zwane przez bawiące
się nimi dzieci cziczkami. Tuż obok znajdowały się Huta
Nowa i Huta Szklanna. Wszystkie trzy wsie zamieszkiwali Polacy. Nasuwa się przypuszczenie, że pracowników do nowo powstających hut szklanych sprowadzono
Tekst został wygłoszony na sesji poświęconej pamięci Profesora dr. hab. Michała Łesiowa w dniu 21.11.2016 r. w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Niniejszy artykuł jest zmienioną wersją publikacji ogłoszonej w tomie
„Droga ku wzajemności” t. 38, Polsko-białoruskie związki językowe, literackie,
historyczne i kulturowe, red. B. Siegień, Białystok 2017, s. 35–42.
1

Profesor Michał Łesiów (1928−2016), językoznawca, slawista, ur. we wsi Huta
Stara pod Buczaczem (obecnie obwód tarnopolski), w 1946 r. wysiedlony wraz
z rodziną zamieszkał we wsi Zielin pod Szczecinem. Po ukończeniu szkoły średniej w Gorzowie Wielkopolskim (1950) i studiach polonistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1955) oraz rocznym stażu w Instytucie Języka
Polskiego Oddziału PAN w Krakowie pracował od 1956 r. aż do przejścia na
emeryturę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (zob. Sajewicz 2003, s. 8).
2

Artykuł ten powstał w czasie pobytu Michała Łesiowa w Instytucie Języka Polskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie kierowanym przez prof.
Kazimierza Nitscha. Nawiązane wówczas kontakty naukowe z tym wybitnym
uczonym miały istotny wpływ − jak pisze Michał Sajewicz − na „metodologię
badań dialektologicznych” (Sajewicz 2003, s. 8).
3

tutaj z rdzennej Polski. Nie znalazłem wprawdzie źródeł, które by to potwierdzały. Nazwiska jednak większych rodzin były polskie: Bielawski, Bieliński, Biernacki, Braszka, Charęża, Dobrowolski, Dobrucki, Mogilnicki,
Wolski, Zarzycki itp. Wieś mogła powstać najwcześniej
w wieku XVII, ponieważ w wykazach z XVI wieku huty
we włości Monasterzyska jeszcze nie było” (Łesiów
1957, s. 132).
Wymienione publikacje Michała Łesiowa należą do
kanonu prac poświęconych polszczyźnie południowokresowej i nic nie tracą ze swojej aktualności. Zainteresowanie naukowe tą odmianą polszczyzny jest ciągle
duże, a intensywność badań wzrosła szczególnie po roku
1989, o czym świadczą prace dialektologów skupionych
wokół prof. Janusza Riegera (por. m.in. 12-tomową serię „Studia nad polszczyzną kresową”, SPK I–XII (1982–
2010)4. Problematyka badawcza i przedmiot opisu są
szerokie: obok studiów poświęconych obecnemu statusowi polszczyzny (wraz z uwzględnieniem jej genezy)
prowadzi się badania nad tzw. gwarami przeniesionymi
(realizowanymi w mowie repatriantów z roku 1946 zamieszkałych obecnie na ziemiach zachodniej i północnej Polski) (por. Zagórski, Sieradzki, Grzelakowa 1982,
Zagórski 1986).
Opis mowy ludności zamieszkującej w okresie międzywojennym obszary dawnych województw stanisławowskiego i tarnopolskiego, zawarty w pracach dialektologicznych lat 50. XX w. łódzkiego środowiska
naukowego, znajduje kontynuację w obecnych badaniach
dialektologicznych. Przywołajmy powstałą w ośrodku łódzkim jeszcze niepublikowaną rozprawę doktorską Katarzyny Banach Polszczyzna kresowa przeniesiona
z województwa tarnopolskiego na ziemię głubczycką (Banach 2015); niektóre uwagi o mowie przesiedleńców zawiera artykuł tejże autorki Polszczyzna kresowa Wicynia
przeniesiona do Nowej Wsi Głubczyckiej... (Banach 2014).
Aktualności badań nad polszczyzną kresową przeniesioną potwierdza wydana w roku 2017 monografia Język
Wiele ciekawych spostrzeżeń metodologicznych dotyczących polszczyzny kresowej zawiera artykuł Janusza Riegera pt. Czego nie wiemy o polszczyźnie kresowej XX i XXI wieku? (Rieger 2017).
4
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powojennych przesiedleńców z Nowogródka i okolicy (Lewaszkiewicz 2017)5.
Prace Katarzyny Banach i Tadeusza Lewaszkiewicza łączy z wymienionymi publikacjami Michała Łesiowa to, że
dotyczą mowy ludności wysiedlonej w roku 1946 z kresów południowo-wschodnich na ziemie zachodniej Polski. Różni zaś to, że dialektolog ten gwary kresowe znał
i posługiwał się nimi w miejscu swojego urodzenia i dzieciństwa jeszcze w okresie międzywojennym, zaś Katarzyna Banach i Tadeusz Lewaszkiewicz cechy gwar kresowych ustalają już tylko na podstawie idiolektów osób
wysiedlonych.
1. Wspólnota świata między badającym a badanym
Metody opisu polskiej gwary kresowej zastosowane przez Michała Łesiowa wynikały z doświadczeń metodologicznych Stefana Hrabca i Karola Dejny6 związanych
miejscem urodzenia i latami dzieciństwa oraz wczesnej
młodości z województwami odpowiednio stanisławowskim i tarnopolskim.
Z punktu widzenia metodologicznego ważne jest to,
że prace o polszczyźnie kresowej Stefana Hrabca, Karola Dejny i Michała Łesiowa powstawały w warunkach
dłuższego współuczestniczenia badającego i badanych
w życiu wspólnoty lokalnej. Wymienieni badacze z racji swojego życiorysu byli związani od początku z południowo-wschodnimi kresami II Rzeczypospolitej. Innymi
słowy, opis języka jest dokonywany przez wymienionych
dialektologów od wewnątrz wspólnoty. Badacz języka
w takiej sytuacji jest często użytkownikiem tego samego kodu językowego. Obecność eksploratora gwary jako
członka wspólnoty powoduje, że obserwacja i zarazem dokumentacja języka dokonuje się stale. Zwraca na to uwagę świetna badaczka kresów północno-wschodnich Zofia
Sawaniewska-Mochowa, pisząc, że istotny jest tutaj „fakt
wspólnoty świata między badającym i badanym, a także
możliwość prowadzenia dłuższej obserwacji na zasadzie
współuczestniczenia w życiu mieszkańców wsi” (Sawaniewska-Mochowa 2015, s. 210). Wartością metodologiczną prac dialektologicznych Michała Łesiowa jako badacza jest to, że uczestniczył on w opisywanej wspólnocie
jako jej członek aż do roku 1946, por. uwagi autora monografii O gwarze mieszkańców wsi Huty Starej…: „Odtworzenie systemu fonetycznego czy fleksyjnego gwary hutniańskiej jest dla mnie o tyle ułatwione, że sam mówiłem
Monografia Tadeusza Lewaszkiewicza stanowi opis polszczyzny północnokresowej. Bazę materiałową tej pracy tworzy język osobniczy w dużym stopniu rodziny autora.
5

6
Profesor Michał Łesiów w rozmowie prywatnej podkreślał znaczenie konsultacji naukowych prowadzonych przez prof. Karola Dejnę; szczególnie w czasie,
gdy zdecydował swój tekst opublikować w Rozprawach Komisji Językowej ŁTN,
których redaktorem był wymieniony uczony.

w dzieciństwie tą gwarą i dziś niewiele z niej zapomniałem” (Łesiów 1957, s. 131−132).
2. Strukturalistyczny opis gwar kresowych
Opis gwary hutniańskiej prowadzony jest przez Michała Łesiowa metodą strukturalistyczną7. Traktując system językowy jako ograniczony zbiór elementów, z których każdy ma swoje stałe miejsce ustalone w wyniku
określonych opozycji językowych, Michał Łesiów prezentuje opis gwary wsi Huta Stara „na różnych jej poziomach,
poczynając od cech fonetycznych przez cechy gramatyczne, aż do leksykalnych” (Łesiów 1957). Strukturalizm
metodologiczny Michała Łesiowa wyraża się w hierarchicznym ujmowaniu opisywanych podsystemów. Autor
prezentuje więc gwarę hutniańską, poczynając od mniejszych jednostek systemu językowego, warianty systemu
fonologicznego, tj. opis wokalizmu i konsonantyzmu gwary hutniańskiej, aż po system syntaktyczny (Łesiów 1957,
s. 131–153, Łesiów 1959, s. 97–112). Wiedzę o systemie
gwarowym badacz uzupełnia informacją o leksyce omawianej gwary kresowej. Słownictwo zgodnie z założeniem
strukturalizmu, stosowanym najwyraźniej w pracach dialektologicznych Karola Dejny, pozostaje poza systemem
językowym. System charakteryzuje się bowiem ograniczonością elementów, jednostek. Leksyka, jak twierdzi przywołany językoznawca, takiego warunku nie spełnia. Karol
Dejna, opisując słownictwo ludowe, posługuje się pojęciem zasobu językowego. Uważa, że o istocie gwary decydują cechy systemowe fonologiczne, morfologiczne oraz
syntaktyczne. W pracach Michała Łesiowa zagadnienia
systemu i zasobu nie znajdują jeszcze odzwierciedlenia.
3. Aspekt socjolingwistyczny w opisie gwar
kresowych
Wartość metody socjolingwistycznej zastosowanej przez Michała Łesiowa tkwi we wprowadzeniu opisu sytuacji językowej w dwóch okresach czasowych, ściśle związanych z przedwojennymi i powojennymi losami
mieszkańców Huty Starej. Jest to więc opis dwudzielny,
cezurą jest okres przed wysiedleniami z Tarnopolszczyzny i po wysiedleniach w Szczecińskie. Tak przemyślany układ opisu sytuacji językowej pozwala śledzić ewolucję języka i interferencję współistniejących gwar w dwóch
odmiennych wspólnotach (przed wojną − we wsi polskiej znajdującej się w otoczeniu wsi ukraińskich, zaś po
wojnie − w obrębie jednej wsi Zielin zamieszkanej przez
Bardzo trafną prezentację założeń metodologicznych zawarł Tadeusz Lewaszkiewicz w pracy o języku przesiedleńców z Nowogródka (Lewaszkiewicz 2016,
s. 12−13).
7
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wysiedleńców z Huty Starej i przybyszów z Małopolski
oraz Wileńszczyzny).
Prace dialektologiczne z lat 50. XX w. dotyczące polszczyzny kresowej pozostają wprawdzie w nurcie strukturalizmu, ale już wtedy posiłkują się metodami, które później
będą właściwe socjolingwistyce. Współcześnie prowadzone badania nad gwarami kresowymi, często pozostającymi w rozproszeniu i w otoczeniu obcojęzycznym, wymagają uwzględnienia kontekstu socjolingwistycznego.
Poczynając od lat 80. XX w., metoda socjolingwistyczna
staje się warunkiem koniecznym. Janusz Rieger, znakomity badacz gwar kresowych, pisze: „W badaniach dialektologicznych W. Werenicza [badacza gwar polskich w b.
ZSRR] i jego grupy, a potem w wielu innych za niesłychanie ważny uznano opis socjolingwistyczny [...] W opisie
tym wyróżnia się wiele czynników, w szczególności: historię mieszkańców, stosunki narodowościowe, problemy tożsamości narodowej i religijnej, także językowej [...]
problem kontaktu (lub jego braku) z polszczyzną najbliższych sąsiadów (gwarą) i z polszczyzną ogólną [...] kontaktu z białoruskim, ukraińskim, litewskim [...]” (Rieger
2000, s. 108).
A. Sytuacja językowa we wsi Stara Huta i w okolicy w okresie międzywojennym
W opisie języka mniejszości, a taki status miała
polszczyzna na kresach południowo-wschodnich przed
rokiem 1939, dialektolodzy szczegółowo charakteryzują
otoczenie językowe opisywanych wspólnot. Na obszarze
dawnej Tarnopolszczyzny (tj. tam, gdzie znajdowała się
Huta Stara) ukształtowały się w okresie międzywojennym,
jak podaje Katarzyna Banach, powołując się na szczegółowe źródła (Banach 2016), cztery typy osadnictwa wiejskiego: 1) wsie czysto polskie, np. Wicyń, 2) ukraińskie,
np. Kropiwna, 3) wsie mieszane polsko-ukraińskie, np.
Remizowce, 4) mieszane dodatkowo z kolonistami niemieckimi (np. Konopkówka). Michał Łesiów charakteryzuje sytuację językową Huty Starej i okolic następująco:
„Hutę Starą [...] zamieszkiwała ludność polska wyznania
rzymskokatolickiego. Wieś ta leżała wśród ukraińskich
i mieszanych miejscowości na zachodnich krańcach historycznego Podola w dolinie między lewymi dopływami
Dniestru: Złotą Lipą i Koropcem, a 15 km na północ od
samego Dniestru” (Łesiów 1957, s. 132).
Ważną kwestią w opisie socjolingwistycznym jest informacja dotycząca hierarchii języka funkcjonującego w obrębie wspólnoty różnojęzycznej. Chodzi o tzw. interakcję
językową. Autor monografii o gwarze Huty Starej podaje szczegółowe informacje. Pisze on: „Mieszkańcy Huty
Starej spotykali się z mieszkańcami okolicznych wsi ukraińskich bardzo często: na jarmarkach, na »praźnikach«
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(doroczne święto parafialne) itd. Uczyli się od nich języka
ukraińskiego od młodych lat. [...] Hutniacy byli [...] dwujęzyczni. Do wsi docierały śpiewy, formułki obrzędowe
i bajki w gwarze zachodnioukraińskiej, co było częściowo
tłumaczone na język polski, ale często też zachowywały te
teksty swoje brzmienie ukraińskie, bo polszczenie ich nie
było konieczne. [...] Język [mieszkańców Huty Starej] ulegał coraz większemu wpływowi gwary ukraińskiej, stawał
się coraz bardziej różny od języka ogólnopolskiego” (Łesiów 1957, s. 132).
B. Sytuacja językowa wspólnoty dawnych hutnianian po wysiedleniu w roku 1946 do wsi Zielin w powiecie chojnieńskim w dawnym województwie szczecińskim
Nowa sytuacja językowa po II wojnie w zachodniej
i północnej Polsce stała się wyzwaniem dla dialektologów
głównie w latach 80. XX w. Ważne osiągnięcia w tym zakresie miał poznański ośrodek dialektologiczny kierowany przez prof. Zygmunta Zagórskiego. Badacz ten podjął
jako jeden z pierwszych kwestie metodologiczne dotyczące opisu mowy przesiedleńców (por. O badaniach integracji językowej w zakresie świadomości językowej… (Zagórski
1982). Wskazywał, że „ważnym elementem składowym
[tych badań] jest problematyka socjolingwistyczna” (Zagórski 1992, 5).
Michał Łesiów w swoich opisach sytuacji językowej
na ziemiach zachodniej Polski jest niejako prekursorem
badań socjolingwistycznych. Charakteryzując nową sytuację językową przesiedlonych kresowian, pisał: „Język
mieszkańców wsi Zielin w powiecie chojnieńskim (woj.
szczecińskie) jest mozaiką złożoną z różnych dialektów
polskich. Mieszkają tu bowiem ludzie spod Puław, z Krakowskiego (tzw. Krakusy), spod Augustowa. Większość
mieszkańców Zielina to ludzie, którzy dawniej mieszkali na białoruskich i ukraińskich terenach językowych:
w okolicach Dzisny (wilnianie), w pow. Rudki (b. woj.
lwowskie) i pod Buczaczem (b. woj. tarnopolskie)” (Łesiów 1957, s. 131). Badacz wskazuje na procesy językowe
zachodzące w tej wielojęzycznej wspólnocie. Stwierdza, że
„współżyjąc ze sobą 12 lat [tj. od roku 1946 – przyp. F.Cz.],
mocno się te różne dialekty wymieszały. [...] Tworzy się
niewątpliwie jakaś nowa gwara ze zlepku różnych dialektów. Główny wpływ na nią będzie miał polski język literacki, ale też każde ugrupowanie ludzi wniesie swój jakiś
wkład do nowo powstającej gwary” (Łesiów 1957, s. 131).
Autor wskazuje więc na procesy integracyjne , które w latach 90. XX w. zbadał Zygmunt Zagórski wraz z zespołem
i przedstawił na mapach Małego atlasu językowego województwa gorzowskiego (Zagórski, Sieradzki, Grzelakowa
1992, Zagórski 1996).
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Wśród kryteriów socjolingwistycznych sygnalizuje
Michał Łesiów potrzebę uwzględnienia kryterium wiekowego. Włącza się zatem Profesor w nurt prowadzonych w latach 50. i 60. XX w. badań gwar w ujęciu pokoleniowym (Wierzchowska 1952, Gołąb 1954, Smoczyński
1956 i inni). Jest to opis, który zasadza się na pokazaniu
ewolucji języka, jego dynamiki, nie zaś postaci statycznej.
Michał Łesiów podziela pogląd innych dialektologów, że
najdokładniej cechy gwarowe zachowuje najstarsze pokolenie, por.: „Gwarę wsi Huty Starej [...] w jej »czystej« postaci reprezentują ludzie starsi, na których nie działają już
wpływy z zewnątrz. Nie biorą już oni czynnego udziału
w życiu społecznym, siedzą przeważnie w domu i mówią
»po swojemu«, narażając się przez to na wyśmiewające
uwagi najmłodszego pokolenia w rodzaju: »czemu naszy
bapcia tak śmiesznu gadaju«” (Łesiów 1957, s. 131).
Reasumując, należy podkreślić, że monografia Michała Łesiowa o polskiej gwarze kresowej wsi Huta Stara ma
ważne znaczenie w dialektologii polskiej ze względu na
walory metodologiczne. Wychodząc od metody strukturalistycznej, dialektolog ten wprowadza już w latach 50. XX
w. metody socjolingwistyczne, które od lat 80. tegoż stulecia stają się podstawowe w opisie polszczyzny kresowej.
Feliks Czyżewski
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Współpraca Zakładu Filologii Ukraińskiej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
z Gminą Wola Uhruska (powiat włodawski),
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czyli o współdziałaniu naukowców i samorządowców
Wola1 Uhruska to miejsce szczególne na mapie Polski, zarówno turystycznej, jak i historycznej. Na poparcie
tych słów przywołajmy niektóre stwierdzenia Zbigniewa
Włodzimierskiego („Lublin” 3/2008). Wyraził on swój podziw dla ziemi uhruskiej następująco: „Wola Uhruska, siedziba władz Gminy, to miejscowość malowniczo położona na zboczu nadrzecznego wzniesienia, tuż nad brzegiem
starorzecza Bugu. Okolica tu pagórkowata, ale nie brakuje
terenów nizinnych czy bagiennych. Wokół hektary lasów
z okazałymi, wiekowymi dębami, mnóstwo łąk, a wśród
nich toczy wody piękny, ciągle dziki i tajemniczy Bug”.
Leżący w obrębie gminy Uhrusk ogniskuje autochtoniczną ludność o różnych konfesjach. Miejscowość, stanowiąca centrum parafii zarówno rzymskokatolickiej,
jak i prawosławnej, łączy ludność odmiennych wyznań.
Uhrusk, ze względu na swą historię, przyciąga także turystów. Staroruskie latopisy wymieniają tę miejscowość
już na początku XIII w. O lokalizację grodu spierają się
do dziś historycy i archeologowie ukraińscy i polscy. Niektóre wątki tej dyskusji naukowej znajdujemy w artykule
Wiesława Bondyry, historyka z UMCS, w monografii pt.
Gmina Wola Uhruska na tle Euregionu Bug. Język i kultura (red. F. Czyżewski, Wola Uhruska 2003). Uhrusk stanowił w przeszłości siedzibę biskupstwa prawosławnego
(od 1224 r. do około 1240 r.). Dziś świadectwem tej mozaiki wyznaniowej są – kościół z 1676 r. i cerkiew z 1849
r. Obie świątynie są miejscem kultu autochtonicznej ludności nadbużańskiej; tędy na początku czerwca przechodzą prawosławni pielgrzymi w drodze do sanktuarium
w Chełmie, zatrzymując się w tutejszej cerkiewce na nabożeństwo. Kolejni zaś w połowie lipca przemierzają tędy
szlak z Białegostoku do Turkowic. W sąsiedztwie kościoła znajduje się cmentarz rzymskokatolicki, na którym,
obok grobów zasłużonych ziemian tego regionu, znajduje
się grób Leona Kunickiego (1828–1873). Postać to szczególna w dziejach tej ziemi. Władze Gminy postanowiły
nadać w roku 2018 charakter wyjątkowy uroczystościom,
związanym ze 190 rocznicą urodzin twórcy. Leon Kunicki
Tekst jest zmienioną wersją publikacji zamieszczonej w: Wokół Szkolnej 2. Zespół Szkół w Woli Uhruskiej w 90. rocznicę powstania szkoły podstawowej, red.
Jolanta Szachałaj, wyd. TAWA, Chełm–Wola Uhruska 2018, s. 9-26.
1

pochodził z pobliskiego Siedliszcza (Wola Uhruska), stąd
żywa jest o nim pamięć wśród mieszkańców okolic Uhruska. W czerwcu 2018 planowane jest sympozjum poświęcone temu utalentowanemu rysownikowi i oryginalnemu
powieściopisarzowi, miłośnikowi kultury ludowej. Swój
udział naukowy w tym wydarzeniu zgłosili m.in. pracownicy Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS oraz naukowcy z Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego i pracownicy Katedry Dialektologii Polskiej
i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego.
Jubileusz współpracy naukowców z samorządowcami
Rok 2017 wpisuje się w szesnaście lat współpracy
Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS z Gminą Wola
Uhruska. Datę 2017 r. wiążemy jednocześnie z 25-leciem
istnienia tej jednostki naukowej i dydaktycznej. Od roku
1992 Zakład Filologii Ukraińskiej jest odpowiedzialny za
kształcenie studentów filologii ukraińskiej na pięcioletnich studiach (obecnie studia ukrainistyczne na dwóch
poziomach: trzyletnim licencjackim i dwuletnim magisterskim). Równolegle z zadaniami dydaktycznymi Zakład Filologii Ukraińskiej prowadzi działalność naukową.
Jednym z obszarów badawczych pracowników jednostki
jest dialektologia słowiańska (nauka o terytorialnym zróżnicowaniu języka ogólnonarodowego), w tym dialektologia ukraińska. Pierwsze badania atlasowe nad gwarami
ukraińskimi wschodniej Lubelszczyzny podjęto w Katedrze Filologii Słowiańskiej UMCS w drugiej połowie lat
50. XX w. W roku 1957 podjęto prace nad Atlasem gwar
Lubelszczyzny (AGL). Dokumentację stanu mowy ludowej w regionie przeprowadził w ciągu trzech lat niewielki
zespół badawczy pod naukowym kierunkiem prof. Pawła Smoczyńskiego. Największy, może nawet zasadniczy,
udział w pracach atlasowych mieli Michał Łesiów i Stefan
Warchoł (ówcześni adiunkci Wydziału Humanistycznego
UMCS). Ekscerpowali oni według specjalnego kwestionariusza materiał z gwar Lubelszczyzny. Zgodnie z postulatem kierownika naukowego Atlasu, aby odtworzyć
obiektywnie stan mowy ludowej w regionie, zapisywano
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na wschodzie Lubelszczyzny, obok gwar polskich, także
gwary ukraińskie (nazywane w okresie międzywojennym
przez prof. Kuraszkiewicza gwarami ruskimi). Prowadzone na potrzeby Atlasu gwar Lubelszczyzny badania terenowe na wschodzie województwa koncentrowały się na
dokumentacji tak gwar polskich, jak i ukraińskich. Charakterystyczną cechą mowy mieszkańców tej części województwa, tj. powiatów Biała Podlaska, Włodawa i Chełm,
jest dwujęzyczność. Tutejsza ludność najstarszego pokolenia obok polszczyzny kresowej posługuje się mową przynależną do dialektu północnoukraińskiego. W latach
70. XX w. badania nad gwarami powiatu włodawskiego,
w tym Woli Uhruskiej, podjął Feliks Czyżewski. W roku
1986 opublikował wyniki swoich badań w Atlasie gwar
polskich i ukraińskich okolic Włodawy. Tam też szczegółowo przedstawił na mapach cechy języka mieszkańców
gminy Wola Uhruska (Siedliszcze, Wola Uhruska, Zbereże, Macoszyn). Dalsze badania języka mieszkańców wymienionego obszaru skutkowały nie tylko powstaniem
i opublikowaniem rozprawy pt. Gwary polskie na obszarze
gminy Wola Uhruska w województwie chełmskim („Slavia
Occidentalis” R. 51, (Poznań) 1995, s. 15–28), ale były także okazją do wzajemnego poznania się, i, w konsekwencji, początków współpracy naukowej i kulturalnej. Mieszkańcy i Władze Gminy na taką współpracę byli otwarci
już w latach 90. XX w.
Wcześniej niż naukowcy z UMCS w granicach Gminy
tereny badawcze znaleźli m.in. archeolodzy, ekolodzy, medycy. Od roku 2000 odbywają się tu obozy z udziałem studentów i pracowników Akademii Medycznej w Lublinie.
W roku 2002 przybyli do Woli Uhruskiej studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wraz z prof. Stefanem
Kozłowskim, kierownikiem Katedry Ochrony Środowiska. Wyniki badań prowadzonych podczas obozów na terenie gminy Wola Uhruska ogłaszano w licznych książkach poświęconych ekorozwojowi.
Początki oficjalnej współpracy Władz Gminy z Instytutem Filologii Słowiańskiej, a w jego ramach z Zakładem Filologii Ukraińskiej UMCS, przypadają na pierwszą
dekadę lat naszego stulecia. Współdziałanie naukowców
i samorządowców było skierowane już od początku na
pogranicze polsko-ukraińskie. Na początku badania te
ukierunkowano na problematykę lingwistyczną, w kolejnych zaś latach podjęto zagadnienia dotyczące kultury,
religii, historii etc. Zadania te można było w pełni realizować dzięki szerokiej współpracy z różnymi środowiskami
akademickimi, wyznaniowymi (z udziałem hierarchów
Kościołów wschodniego i zachodniego), z przedstawicielami służb dyplomatycznych (w tym pracownikami Konsulatu Generalnego w Lublinie, Konsulatu Białorusi w Białej Podlaskiej ) i samorządowcami z Polski
i Ukrainy.

Czynnikiem pozytywnie wpływającym na współpracę obu podmiotów jest wysoka świadomość władz Gminy potrzeby współpracy z najbliższym sąsiadem – Ukrainą; dowodem na to jest duże zaangażowanie Rady Gminy
w przedsięwzięcia związane ze zbliżeniem narodów polskiego i ukraińskiego. Pierwsze inicjatywy podejmowane przez wójta mgr. inż. Jana Łukasika miały na celu zrozumienie sąsiada oraz wzajemne poznanie się partnerów
z obu stron granicy. To wszystko prowadziło w konsekwencji do współpracy kulturalnej, a następnie gospodarczej. Plan współpracy między Zakładem Filologii
Ukraińskiej UMCS a władzami Gminy Wola Uhruska
eksponował problematykę pogranicza polsko-ukraińskiego, w kolejnych zaś latach, na mocy wstępnego porozumienia ze starostwem włodawskim, został poszerzony
o pogranicze polsko-białoruskie. (Przypomnijmy: 80-kilometrowa granica wschodnia powiatu biegnie od południa wzdłuż granicy z Ukrainą, a na północ od Włodawy – z Białorusią). Tak szeroki obszar badawczy stawiał
określone wyzwanie środowiskom samorządowym i akademickim, zarówno polskim, jak i ukraińskim. Już sam
przegląd tematyki sympozjów z lat 2004–2017 pokazuje
mnogość i złożoność dyskutowanej problematyki. Współpraca samorządu Gminy Wola Uhruska z Zakładem Filologii Ukraińskiej UMCS pozwoliła zainteresować tematyką pogranicza polsko-ukraińskiego również inne
środowiska akademickie z kraju i Ukrainy. To z kolei zrodziło potrzebę opisu zjawisk społecznych, kulturowych,
w perspektywie zaś nawiązania ścisłej współpracy gospodarczej z przygranicznymi jednostkami samorządowymi.
W roku 2010 przyjęto wniosek o konieczności uruchomienia przejścia granicznego łączącego powiat włodawski i rejon szacki (Zbereże–Adamczuki). Pełny opis działań samorządu Gminy Wola Uhruska, dotyczący m.in.
wymienionej kwestii, został przedstawiony przez Feliksa
Czyżewskiego w publikacji pt. Pochwała Bugu, czyli rzecz
o budowaniu mostów („Lublin. Kultura i Społeczeństwo.
Dwumiesięcznik środowisk twórczych”, R. VIII, (Lublin)
2011, nr 4 (40), s. 77–79).
Aktywność wspólnoty lokalnej warunkiem
współpracy
Godne podkreślenia jest zaangażowanie społeczności lokalnej we wspólnych inicjatywach. Szczególną aktywnością organizacyjną wyróżniają się nauczyciele miejscowych szkół. Uczestniczą corocznie w konferencjach,
na których prezentują wyniki swoich badań. Przywołajmy wybrane publikacje przedstawicieli miejscowej inteligencji zamieszczone w monografii Gmina Wola Uhruska... (2003). Są to Historia parafii pw. Św. Jana Chrzciciela
w Uhrusku (w świetle Wizytacji generalnej z 1799 roku)
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oraz Szkolnictwo na terenie gminy Wola Uhruska w latach
1919–1939 autorstwa Jolanty Szachałaj, Nadbużańska kapliczka hutników – Doroty Łubkowskiej, Kulturotwórcza
rola Huty Szkła „Nadbużanka” w gminie Wola Uhruska –
Urszuli Dąbrowskiej i Jolanty Kuśmierczyk. Współpraca
między środowiskiem szkolnym a naukowcami wyraża się
w różnej formule, m.in. w popularyzacji wiedzy, w spotkaniach z uczniami lokalnych szkół (uroczystości związane z organizacją roku szkolnego, z rozpoczęciem i zakończeniem roku, konkursy wiedzy o patronie szkoły itd.),
w prelekcjach dla uczniów z zakresu nauk humanistycznych (por. pogadanki o polszczyźnie i gwarach prowadzone przez prof. Barbarę Falińską).
O symbiozie środowisk, tj. naukowców i społeczności
lokalnej, piszą Mariusz Koper i Marek Olejnik w publikacji pt. Sprawozdanie z sympozjum w Woli Uhruskiej. Nauka
w służbie narodu. Dziesięć sympozjów polsko-ukraińskich
(Wola Uhruska), 26–27 maja 2017 r. („Slavia Orientalis”,
R. LXVVII, 2018, nr 1, s. 189–193):
„W tradycję organizowanych nadbużańskich spotkań
wpisują się również występy artystyczne dzieci i młodzieży z Woli Uhruskiej oraz z zaprzyjaźnionych szkół z Ukrainy, konkursy recytatorskie poezji rosyjskiej i ukraińskiej,
dyktanda papieskie organizowane dla uczniów z Polski i Ukrainy, a także wspólne wycieczki i nieformalne
spotkania, służące integracji środowisk samorządowych
oraz naukowych [...].” Ta współpraca różnych środowisku oceniana jest jako „przykład dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego oraz współpracy na różnych płaszczyznach: naukowej, regionalnej i towarzyskiej”
(z wypowiedzi prof. Haliny Pelc, UMCS, tamże).
W rezultacie pomysłu dyrektora Mirosława Koniecznego i współpracy z prof. Feliksem Czyżewskim i jego zespołem odbywają się rokrocznie konkursy z udziałem rusycystów oraz ukrainistów z Instytutu Filologii Słowiańskiej
UMCS, uczestniczących często w roli jurorów i konsultantów, np. w Międzynarodowym Konkursie Poezji Rosyjskiej
i Ukraińskiej czy w Konkursie Ortograficznym Diecezji Siedleckiej „Dyktando Papieskie” .
Z inicjatywy dyrektora Gimnazjum Jana Pawła II mgr.
Mirosława Koniecznego i Rady Pedagogicznej Szkoły
przed ponad dziesięciu laty powstał przy szkole „Ogród
Papieski”. Uroczyste otwarcie „Ogrodu” – z udziałem
przedstawicieli Diecezji siedleckiej, czyli podlaskiej, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie, władz administracji państwowej i samorządowej, a także środowisk
akademickich Lublina – nastąpiło 27. 09. 2007. Zasadzone
w „Ogrodzie” drzewa – z zamieszczonymi przy nich na tabliczkach napisami – symbolizują określone wartości wydobyte ze społecznej nauki Papieża–Polaka. Są to Wiara,
Wiedza, Miłość, Sprawiedliwość, Mądrość, Tradycja, Rodzina. Szkoła te wartości pielęgnuje, rozwija i upowszechnia,
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co widać w życiu codziennym wspólnoty lokalnej. Zasięg
„Ogrodu” wyznaczają dwa dęby symbolizujące dwie ważne postacie w życiu narodu polskiego: „Dąb Papieża Polaka Jana Pawła II” i „Dąb Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego”. Drzewa te przypominają o istniejącej wspólnocie
duchowej obu postaci, wyrażonej bezpośrednio po konklawe w słowach: „Nie byłoby Papieża, gdyby wcześniej
nie było Kardynała” (podobnie wymienioną wspólnotę
symbolizuje pomnik Jana Pawła II na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie).
Międzynarodowe konferencje naukowe w powiecie włodawskim jako przykład współpracy
samorządowców z naukowcami
A. Z prowadzonego przez pracowników Zakładu
Filologii Ukraińskiej UMCS kalendarium przedsięwzięć
i konferencji naukowych rysuje się obraz aktywności naukowo-organizacyjnej i społecznej wymienionej jednostki
z samorządowcami powiatu włodawskiego. Już na początku pierwszej dekady XXI wieku organizowano we współpracy z władzami miasta Włodawa oraz dyrekcją Miejskiej
Biblioteki Publicznej we Włodawie różne przedsięwzięcia
naukowe, kulturalne i dydaktyczne. Jedną z form syntetyzujących owe działania są konferencje naukowe. W kolejnych latach do tej współpracy dołączyły władze Gminy Wola Uhruska.
Organizatorzy, przyjmując formułę otwartych konferencji, zyskiwali wielu aktywnych słuchaczy, tak wśród
uczniów szkół Włodawy i Woli Uhruskiej, jak i wśród
miejscowej inteligencji, głównie nauczycieli, bibliotekarzy. Obok corocznych konferencji równolegle podjęto
w roku 2007, z inicjatywy mgr Małgorzaty Zinczuk, wicedyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie
i prof. Feliksa Czyżewskiego, dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, organizację cyklu spotkań z naukowcami, pisarzami, zatytułowanego „Wielcy ludzie regionu”. Przedsięwzięcie to, służące popularyzacji wiedzy
o historii i współczesności ziemi włodawskiej, zyskało pełną aprobatę młodzieży i dorosłych. Jednym z nurtów tego
cyklu była seria prelekcji poświęconych prof. Władysławowi Kuraszkiewiczowi, wybitnemu slawiście (zob. „Lublin.
Kultura i Społeczeństwo”, 2009, nr 2–6, s. 4). Urodzony
w roku 1905 we Włodawie, pozostał wierny swojemu miastu, mimo że nauka i praca zawodowa wiązały Uczonego kolejno z Chełmem, Lwowem, Lublinem, Wrocławiem
i Poznaniem. Był jednym z pierwszych członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej. Społeczność lokalna doceniła przywiązanie Profesora do ziemi ojczystej,
nadając uchwałą Rady Miasta Jego imię rondu we Włodawie. Środowisko akademickie Lublina i Poznania doceniło ten fakt, organizując z udziałem Rodziny Profesora
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Kuraszkiewicza konferencję naukową 18–19 czerwca 2009
we Włodawie. Wydarzenie to zwróciło uwagę także innych środowisk. Stowarzyszenia Pisarzy Polskich przy
Oddziale Lubelskim przygotowało specjalny numer czasopisma „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” (2009, nr 2–6),
dedykując zawarte w nim teksty poświęcone pamięci wybitnego włodawianina, prof. Władysława Kuraszkiewicza.
Włodawę z lat dzieciństwa Uczonego przybliżają zamieszczone w tymże numerze takie teksty, jak: Z Włodawy. Kilka słów komentarza autorstwa Zbigniewa W. Fronczka
(s. 48–49), a także Stanisława Sidoruka (syna Stefana Sidoruka ze Stawek, znanego pisarza ludowego) artykuł Włodawskie przeobrażenia na jarmarku (s. 50–51) czy Krzysztofa Skiwerskiego Żydzi włodawscy s. 52–54.
B. Jedną z form łączących różne rodzaje aktywności naukowej, społecznej i organizacyjnej były – jak wspomniano wcześniej – konferencje naukowe. Władze lokalne od
początku wspierały organizacyjnie i finansowo te przedsięwzięcie naukowe.
I. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Problemy dialektografii słowiańskiej, Włodawa–Wola Uhruska
17–18 maja 2001 r. (obok Zakładu Filologii Ukraińskiej2
i władz Miasta Włodawa współuczestniczyła Sekcja Dialektologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie).
Pomysł tematyki konferencji zrodził się w związku
z badaniami prowadzonymi nad gwarami Chełmszczyzny i południowego Podlasia, a następnie na obszarze Euroregionu Bug (obejmującym w części wschodnią Lubelszczyznę i zachodnią część obwodu wołyńskiego). W tym
czasie na wymienionym obszarze dialektolodzy i etnolingwiści lubelscy prowadzili badania wiążące się z realizacją dwóch projektów, zatytułowanych: Atlas gwar polskich
(kierownik naukowy prof. Karol Dejna) oraz Atlas etnolingwistyczny Pobuża3 (kierownik naukowy prof. Jerzy Bartmiński). Na konferencji przedstawiono wyniki prac zespołowych i indywidualnych prowadzonych wcześniej na
zachodnim Polesiu i południowym Podlasiu. Teksty referatów opublikowano w prestiżowej serii wydawniczej
„Rozprawy Slawistyczne UMCS4” w tomie pt. Z dialektologii słowiańskiej (red. Feliks Czyżewski, Lublin 2002).

W organizacji konferencji brali udział dr Maria Borciuch oraz dr Mateusz
Jastrzębski.
2

Pracami międzynarodowego zespołu kierował prof. Jerzy Bartmiński z UMCS.
Spośród pracowników Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS byli to dr Agnieszka Dudek i dr Marek Olejnik; w terenowych pracach eksploracyjnych uczestniczyli członkowie Koła Naukowego Studentów przy Zakładzie Filologii
Ukraińskiej wraz z opiekunem dr. Marcinem Kojderem.

II. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Język ukraiński – współczesność i historia, Włodawa–Wola Uhruska,
16–17 maja 2002 r. (obok instytucji wymienionych poprzednio w organizacji uczestniczyły Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie5, Instytut Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii
Nauk Ukrainy w Kijowie oraz Katedra Historii i Kultury
Języka Ukraińskiego Narodowego Uniwersytetu Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki w Łucku).
Referenci podjęli problemy dotyczące stanu i tendencji rozwojowych współczesnego języka ukraińskiego ostatniego dziesięciolecia (lata 90. XX w.) w powiązaniu ze zmianą sytuacji politycznej i kulturalnej zarówno
na Ukrainie, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej.
Konferencja zgromadziła uczonych z Ukrainy: Kijowa,
Użhorodu, Łucka, Lwowa, Żytomierza i Charkowa oraz
z Białorusi – Brześcia, zaś polskie środowisko reprezentowali językoznawcy z Warszawy (Uniwersytet Warszawski), Krakowa (Uniwersytet Jagielloński), Lublina (UMCS,
KUL). Materiały konferencyjne opublikowano pod tym
samym tytułem w prestiżowym Wydawnictwie Europy
Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003 (red. Feliks Czyżewski i Pawło Hrycenko).
III. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Kategorie gramatyczne w języku polskim i ukraińskim, Włodawa–Wola Uhruska, 8–9 maja 2003 r. Skład organizacyjny
Komitetu III Konferencji był identyczny jak skład organizacyjny konferencji poprzedniej. W obradach uczestniczyli naukowcy z Polski (Kielc, Krakowa, Łodzi, Lublina) i z Ukrainy (Lwowa, Łucka, Żytomierza). Spośród
polskich językoznawców najliczniej reprezentowane było
środowisko Uniwersytetu Łódzkiego (z Katedry Dialektologii Polskiej kierowanej przez prof. Sławomira Galę). Materiały opublikowano w tomie Ze studiów nad gramatyką
i leksyką języka polskiego i ukraińskiego („Rozprawy Slawistyczne UMCS”, red. Feliks Czyżewski i Sławomir Gala,
Lublin 2006).
Na konferencji ponadto zgłoszono dwa wnioski formalne o współpracy polskich i ukraińskich ośrodków naukowych: 1. Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS z Katedrą
Dialektologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego; 2. Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS z Wydziałem Ukrainistyki
Państwowego Uniwersytetu Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki w Łucku6 (ze strony ukraińskiej propozycje przedstawili
prof. Hryhorij Arkuszyn i doc. Jurij Hromyk).

3

Inicjatorem i redaktorem naczelnym serii jest prof. dr hab. Stefan Warchoł ,
wieloletni kierownik Zakładu Filologii Słowiańskiej UMCS.
4

W tym czasie przewodniczącym Komisji był prof. Michał Łesiów, sekretarzem
zaś – dr Mateusz Jastrzębski.
5

Na temat wymienionej konferencji zob. art. M. Łesiowa Lublin ukrainowznawczy, w tym numerze s. 9–23
6
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Wola Uhruska jako główny współorganizator
konferencji

Monografia Gminy Wola Uhruska jako sprawdzian współpracy samorządowców i naukowców

Od roku 2004 konferencje odbywają się wyłącznie
w Woli Uhruskiej, zaś w skład komitetu organizacyjnego
konferencji wchodzą odtąd Zakład Filologii Ukraińskiej
UMCS i Urząd Gminy.

Lata 2003–2004 to okres prac międzynarodowego
zespołu nad interdyscyplinarnym projektem zatytułowanym „Kultura i język gminy Wola Uhruska na tle Euroregionu Bug”. Uczestniczyli w nim od początku pracownicy
Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS, Wydziału Ukrainistyki Narodowego Uniwersytetu Wołyńskiego im. Łesi
Ukrainki w Łucku oraz przedstawiciele lokalnej społeczności (nauczyciele, bibliotekarze i pracownicy Urzędu
Gminy Wola Uhruska). Ważny okazał się udział w projekcie zwykłych mieszkańców jako świadków wydarzeń
historycznych, a także jako nosicieli tradycyjnej kultury
regionu.
Prace nad realizacją projektu rozpoczęły się 1 lutego
2003 i trwały do końca roku 2003. Zadania (m.in. eksploracje terenowe, kwerendy archiwalne i biblioteczne, dokumentacja fotograficzna określonych obiektów, cmentarzy
itd., prace porównawcze w zakresie geografii językowej,
mapy, analiza materiału itp.) podzielono na określone etapy, zaś wyniki prac przedstawiano na sesjach i konferencjach odbywających się w Woli Uhruskiej. Przywołajmy:
1. Sesja naukowa pt. Język i kultura gminy Wola Uhruska na tle obszaru Euroregionu Bug, 9 maja 2003 r. Zaprezentowano wstępne wyniki prac poszczególnych zespołów
realizujących projekt.
2. Konferencja pt. Kultura duchowa i materialna Euroregionu Bug, 22–23 lipca 2003 r., Wola Uhruska–Kodeń
(współorganizator Podlaska Fundacja Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej). Celem konferencji było pokazanie, w jakim stopniu cechy kultury materialnej i kultury
duchowej występują na szerszym obszarze pogranicza polsko-ukraińskiego, które zjawiska kultury są więc wspólne,
a które odmienne. Referenci przywołali różne przykłady,
m.in. z obrzędowości i folkloru. Walentyna Konobrodska,
badaczka z Uniwersytetu w Żytomierzu, pokazała tę zależność na przykładzie obrzędowości pogrzebowej. Opis obrzędu wraz z geografią występowania poszczególnych jego
elementów zawiera artykuł pt. Tradycyjny obrzęd pogrzebowy w Woli Uhruskiej na tle poleskiego obrzędu pogrzebowego (w: Gmina Wola Uhruska na tle euroregionu Bug. Język i kultura, Wola Uhruska 2003, s. 100–109).
Podsumowanie projektu stanowi książka pt. Gmina
Wola Uhruska na tle euroregionu Bug. Język i kultura (zob.
wyżej). Składa się z kilkunastu rozpraw poświęconych różnym aspektom życia mieszkańców Woli Uhruskiej. Monografia jest więc przykładem pracy zbiorowej społeczności lokalnej i środowiska naukowego Polski i Ukrainy.
Odzwierciedla to także skład kolegium redakcyjnego:
Feliks Czyżewski – przewodniczący, Agnieszka Dudek
– sekretarz, członkowie kolegium: Hryhorij Arkuszyn,

IV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Nominacja obrzędowości na pograniczach językowych Słowiańszczyzny, 2–3 czerwca 2005 r. W konferencji uczestniczyli
naukowcy z Polski (Łodzi, Krakowa, Warszawy) i Ukrainy (Charkowa, Dniepropietrowska, Drohobycza, Kijowa, Lwowa, Łucka, Łuhańska, Równego, Żytomierza) oraz
z Białorusi (Brześcia i Mińska). Tematyka konferencji wiązała się z realizowaną w Zakładzie Filologii Ukraińskiej
problematyką dotycząca nominacji obrzędów dorocznych
w gwarach ukraińskich południowego Podlasia. Materiały konferencyjne zostały włączone do tomu tekstów z V.
Konferencji.
V. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Tabu językowe i eufemizacja w dialektach słowiańskich, 8–9 maja
2006 r. Skład komitetu organizacyjnego konferencji poszerzono o Wydział Ukrainistyki Narodowego Uniwersytetu Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki w Łucku oraz Instytut
Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
w Kijowie.
Wśród referentów najliczniej reprezentowany był Kraków, tam bowiem prowadzono wcześniej badania nad
zagadnieniem tabu kulturowego. W grupie tej znajdowała się m.in. prof. Anna Tyrpa, autorka książki Tabu
w dialektach polskich, (Bydgoszcz 2001); pracy inspirującej do dalszych badań nad tabuizacją w obrębie kultury ludowej.
Zainteresowanie problematyka tabu w Polsce –
jak wskazywali referenci – datuje się od lat 80. XX w.
W roku 1988 ukazały się Szkice o tabu językowym Zenona Leszczyńskiego, polonisty z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Możliwości dogłębnych badań
tabu powstały po roku 1989, tj. po likwidacji cenzury. Stąd też i w Polsce, i na Ukrainie na przełomie XX
i XXI w. ukazują się słowniki i monografie poświęcone tej problematyce (m.in. Eufemizmy współczesnego języka polskiego Anny Dąbrowskiej, 1993; Klątwa.
Rzecz o ludowej magii słowa Anny Engelking, 2000; czy
wspomniana już książka pt. Tabu językowe w dialektach polskich Anny Krawczyk-Tyrpy, 2001). Materiały
konferencyjne opublikowano w roku 2008, w książce
Tabu językowe i eufemizacja w dialektach słowiańskich”
(red. Feliks Czyżewski i Anna Tyrpa, Wydawnictwo
UMCS).
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Sławomir Gala, Grzegorz Miliszkiewicz, Danuta Powiłańska, Jolanta Szachałaj. (Fotografie zaprojektował i wykonał w terenie Mirosław Bocian, redaktor prowadzący Halina Kosienkowska).
Monografia powstała, jak czytamy we Wstępie, „[...]
na konkretne zamówienie złożone przez Władze Gminy, w szczególności przez Zarząd Gminy, przy osobistym zaangażowaniu Wójta – Jana Łukasika”. Publikacja
Gmina Wola Uhruska… (red. F. Czyżewski, Wola Uhruska 2003), została przygotowana i wydana dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej w ramach Funduszu
Małych Projektów. Książka, jak wspomniano wcześniej,
została wykonana przez międzynarodowy zespół językoznawców, folklorystów, etnografów, historyków, geografów. Wśród autorów poszczególnych rozdziałów są
pracownicy nauki (UMCS, Narodowego Uniwersytetu
Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki w Łucku, Państwowego
Uniwersytetu im. Iwana Franki w Żytomierzu, Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego Oddziału w Lublinie oraz
nauczyciele miejscowych szkół7.
Współpraca środowiska akademickiego zarówno z lokalną inteligencją (głównie z nauczycielami, wśród nich:
Urszula Dąbrowska, Jolanta Kuśmierczyk, Dorota Łubkowska, Jolanta Szachałaj), jak i ze zwykłymi mieszkańcami jako nosicielami kultury ludowej, nawiązana w czasie realizacji projektu, trwa do dziś.
Monografia Gminy Wola Uhruska okazała się ważnym
wydarzeniem wydawniczym, a przede wszystkim działaniem prekursorskim na niwie samorządowej. Nieliczni samorządowcy miast i gmin dostrzegali wówczas potrzebę promocji swojej jednostki samorządowej w formie
monografii (por. F. Czyżewski, Pochwała Bugu, czyli rzecz
o budowaniu mostów, „Lublin. Kultura i Społeczeństwo”,
R. VIII, 2011, nr 4 (40), s. 77–79). Obecnie sytuacja jest
inna, bo i świadomość wójtów i starostów – w warunkach
gospodarki rynkowej – jest inna. Widzą oni konieczność
promocji swojej jednostki administracyjnej.
Władze Gminy Wola Uhruska, które już w latach 90.
XX w., a więc na długo przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, nawiązały i systematycznie prowadziły współpracę z Zachodem (Luksemburgiem) i ze Wschodem
Książka zawiera zagadnienia dotyczące języka i kultury ludowej gminy Wola
Uhruska na tle większego obszaru. W publikacji przedstawiono kulturę, obyczaje, obrzędy miejscowej ludności oraz antroponimię, tj. nazwy osobowe i toponimię, czyli nazwy obiektów fizjograficznych, tj. pól, lasów, łąk, stawów itd.,
z obszaru wymienionej gminy (rozdział ten jest bogato ilustrowany barwnymi
fotografiami wspomnianych obiektów). Monografia, powstała na materiale własnym autorów uzyskanym w terenie bądź w archiwum i skonfrontowanym z literaturą przedmiotu, daje odpowiedź na pytanie, co łączy, a co dzieli w zakresie
tradycyjnej kultury obszar Gminy z kulturą ludową pogranicza polsko-ukraińskiego. W monografii nawiązano do faktu przypadającej w 2004 roku 800.
rocznicy powstania Uhruska, by podjąć problematykę historii regionu. Dzieje
miejscowości prezentowane są z pozycji historiografii polskiej i ukraińskiej, są
więc okazją do spojrzenia na początki Uhruska w różnych aspektach.
7

(Ukrainą ), były świadome konieczności istnienia tego
typu wydawnictw. Samorządowcy Gminy Wola Uhruska przyjęli prostą zasadę: aby współpracować na poziomie kulturalnym i gospodarczym z określonym samorządem, trzeba najpierw zaprezentować swój region; tj.
pokazać jego historię, walory gospodarcze, turystyczne
i określić kierunki współpracy. Formą takiej prezentacji
są m.in. monografie gmin i powiatów. Monografia Gmina
Wola Uhruska na tle euroregionu Bug. Język i kultura stanowi kompendium wiedzy (m.in. w zakresie walorów turystycznych Gminy).
Opublikowana książka prezentowana była w regionie,
a mianowicie:
a) 20 czerwca 2004 r. odbyła się promocja wymienionej monografii podczas festynu „Nadbużańskie klimaty”
w Zbereżu ( powiat włodawski);
b) 27 czerwca 2004 monografia uzyskała wyróżnienie
w konkursie „Ludowe Oskary”, przyznane przez Polskie
Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie w kategorii „Ważne wydarzenie roku 2003”. W adresie dyplomu czytamy „dla prof. dra hab. Feliksa Czyżewskiego za
koncepcję i realizację pracy zbiorowej Gmina Wola Uhruska na tle Euregionu Bug. Język i kultura”. W uroczystości rozdania „Ludowych Oskarów” uczestniczyli – jako
współwykonawcy projektu – przedstawiciele Gminy Wola
Uhruska (wraz z wójtem Janem Łukasikiem).
Monografia jest więc zmaterializowanym wynikiem
współpracy samorządowców z naukowcami. Przywołajmy na ten temat opinię nauczycieli z Woli Uhruskiej:
„W 2003 r. szkoła nasza nawiązała współpracę z UMCS.
Jej inicjatorem był prof. Feliks Czyżewski, który od lat
prowadzi konferencje naukowe o tematyce językoznawczej. Zwieńczeniem tych prac stało się wydanie książki pt. Gmina Wola Uhruska na tle Euregionu Bug. Język
i kultura. Współpraca polegała na pozyskiwaniu informacji źródłowych z zakresu stanu języka, mowy potocznej, folkloru, kultury materialnej, wierzeń ludowych. Nauczyciele uczestniczyli w konferencjach, zbierali materiały
źródłowe, opracowywali je, a następnie zostały one opublikowane w książce. Do współpracy z ramienia szkoły
przystąpiły m.in.: Urszula Dąbrowska, Maria Haciuk, Jolanta Kuśmierczyk, Dorota Łubkowska i Jolanta Szachałąj. Książka nie pozostała bez echa, ponieważ otrzymała
wyróżnienie honorowe w konkursie „Ludowe Oskary” za
wydarzenie folklorystyczne roku 2003” (cytat z książki: 80
lat Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Woli Uhruskiej, Wydawnictwo TAWA, Wola Uhruska–
Chełm 2008, s. 53–54).
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Transgraniczne sympozja polsko-ukraińskie
jako formy współpracy samorządowców i naukowców
Jedną z form współpracy środowiska akademickiego i samorządowców są sympozja i konferencje naukowe.
Wola Uhruska, znajdująca się w pasie pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, jest dobrym – ze względu na
usytuowanie w obszarze Polesia zachodniego, a także ze
względu na zawarte umowy między powiatem włodawskim i rejonem szackim – ośrodkiem współpracy naukowców z Polski, Ukrainy i Białorusi8.
Od roku 2008 ważnym wydarzeniem są coroczne sympozja polsko-ukraińskie (w pracach komitetu organizacyjnego uczestniczą: prof. Feliks Czyżewski, dr Marek Olejnik, mgr inż. Jan Łukasik – wójt Gminy Wola Uhruska,
mgr Marek Kuszneruk – przewodniczący Rady Gminy
Wola Uhruska, mgr Mirosław Konieczny – dyrektor Gimnazjum Jana Pawła II, mgr Urszula Dąbrowska – emeryt.
dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej).
O samej idei sympozjów polsko–ukraińskich odbywających się w Woli Uhruskiej pisali optymistycznie naukowcy lubelscy:
„Pierwsze sesje naukowe w Woli Uhruskiej miały miejsce pod koniec ubiegłego stulecia. To za sprawą dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS – prof. dra
hab. Feliks Czyżewskiego i Wójta Gminy Wola Uhruska –
Jana Łukasika Rada Instytutu Filologii Słowiańskiej zdecydowała o nawiązaniu ścisłej współpracy z gminą Wola
Uhruska. Współpraca zaowocowała wieloma konferencjami i publikacjami naukowymi. Wartość takich spotkań zauważają władze gminy oraz całego powiatu włodawskiego”). (Mariusz Koper, Marek Olejnik, „Roczniki
Humanistyczne. Językoznawstwo”, Towarzystwo Naukowe KUL, t. 61, z. 6, Lublin 2013, s. 206).
Transgraniczne sympozja polsko-ukraińskie, przeprowadzone przez Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS, Katedrę Dialektologii Polskiej (od 2014 Katedrę Dialektologii Polskiej i Logopedii) Uniwersytetu Łódzkiego
i Władze Gminy Wola Uhruska oraz dyrekcję Zespołu
Szkół w Woli Uhruskiej, konkretyzują współpracę samorządowców z naukowcami. Wymieniamy je w układzie
chronologicznym:
I. Transgraniczne Sympozjum Polsko-Ukraińskie:
Współpraca transgraniczna Polska – Białoruś – Ukraina.
Gospodarka – ekologia – kultura, 2–3 czerwca 2008 r.
W sympozjum uczestniczyli naukowcy, przedstawiciele samorządów gmin nadbużańskich z Polski: z powiatów włodawskiego, chełmskiego i bialskiego (gmin
Powiat włodawski ma ramowy projekt dotyczący m.in. współpracy między
Parkiem Poleskim i Parkiem Szackim oraz Parkiem Przybuże (informacja ustna, byłego starosty, Janusza Kloca).
8
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Ruda-Huta, Sawin, Włodawa, Wisznice i Wola Uhruska)
i samorządcy z Ukrainy: z rejonu szackiego (Szack i Huszcza). Współuczestniczyli w sympozjum naukowcy z Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS i Instytutu Językoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie.
Podczas obrad wymieniano się doświadczeniami,
podkreślano różnice w pojmowaniu istoty samorządu na
Ukrainie i w Polsce. Uczestnicy sympozjum reprezentujący interdyscyplinarne środowisko specjalistów różnych
dziedzin zwrócili uwagę na to, że istniejący stan prawny
co do przekraczania granicy wschodniej Rzeczypospolitej opóźnia zrównoważony rozwój Polski. Mała przepustowość i ograniczona liczba przejść granicznych między Polską a Ukrainą oraz Polską a Białorusią, utrudniają m.in.:
a) swobodny przepływ ludności, a co za tym idzie realizowanie inwestycji infrastrukturalnych; b) kształtowanie
społeczeństwa otwartego, współpracę naukowców i samorządowców oraz korzystanie ze współpracy i pomocy
w ramach Unii Europejskiej. Głośno wybrzmiał postulat
dotyczący nowelizacji prawa, odpowiadającej potrzebom
naszego kraju i sprzyjającej współpracy między Polską,
Ukrainą i Białorusią.
II. Transgraniczne Sympozjum Polsko-Ukraińskie: Język ukraiński w polskim systemie oświaty, 1 czerwca 2009 r.
Współorganizatorem było Lubelskie Kuratorium
Oświaty, zaś patronat honorowy objął Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Ołeh Horbenko. Wśród obecnych gości honorowych znajdowali się: arcybiskup Abel,
ordynariusz Prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej,
Ołeh Horbenko, Konsul Generalny Konsulatu Ukrainy
w Lublinie, dr Krzysztof Stanowski, wiceminister Ministerstwa Oświaty, Henryk Bogdan Wagner, wicekurator Lubelskiego Kuratorium Oświaty oraz prof. Ryszard
Szczygieł, prorektor UMCS. Referenci dokonali przeglądu statusu prawnego języka mniejszości i jego realizacji
w szkołach podstawowych i średnich. Przyjęto określone wnioski dotyczące poszerzania wiedzy o języku i kulturze naszego sąsiada. Zgłoszono propozycję powołania
tzw. Akademii Wakacyjnej (F. Czyżewski, A Dzięcioł, M.
Olejnik), w której kompetencji leżałoby nauczanie języków polskiego i ukraińskiego. Propozycje organizacyjne
przedstawiono władzom Włodawy (opracowano projekty siatki programowej). Wskazano na spotkaniu z wójtem
gminy Włodawa, że zajęcia dla młodzieży szkolnej z Polski i Ukrainy mogłyby być realizowane podczas 3-tygodniowego międzynarodowego obozu nad Jeziorem Białym w Okunince. Podkreślono, iż można byłoby wówczas
łączyć naukę z wypoczynkiem.
Interesująca okazała się dyskusja – prowadzona podczas sympozjum – na temat inicjatyw podejmowanych na
rzecz promowania języka i kultury ukraińskiej wśród młodzieży. Debata, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa
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Edukacji Narodowej, Lubelskiego Kuratorium Oświaty, lubelskich uczelni wyższych, placówek oświatowych
i samorządu terytorialnego, pozwoliła na sformułowanie wniosków, które w kolejnych latach podejmowano na
Forum Polsko-Ukraińskim. Wśród uczestników Forum
znajdowali się m.in.: Henryk Bohdan Wagner, lubelski wicekurator, dr Grzegorz Kuprianowicz, prezes Towarzystwa
Ukraińskiego w Lublinie, Serhij Dyryza, konsul Konsulatu
Generalnego Ukrainy w Lublinie, Marek Olejnik, sekretarz Forum oraz dyrektorzy szkół lubelskich i przedstawiciele instytucji kultury.
III. Transgraniczne Sympozjum Polsko-Ukraińskie: Język polski na Ukrainie, 28–29 maja 2010 r. (przy współudziale Lubelskiego Kuratorium Oświaty).
Referenci omówili stan badań nad polszczyzną na
Ukrainie. Wskazali na status języka polskiego w szkolnym
systemie nauczania na Wschodzie. Niektóre zagadnienia
dotyczące polszczyzny na Kresach referowano już w Lublinie na posiedzeniach Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych przy Lubelskim Oddziale PAN (szerzej
na ten temat w tekście prof. Michała Łesiowa, Lublin ukrainoznawczy , w tymże numerze).
IV. Transgraniczne Sympozjum Polsko-Ukraińskie:
Wołyń – Podlasie. Religia–kultura– historia– język”, 27–
28 maja 2011 r.
Sympozjum odbyło się pod patronatem jego Ekscelencji Biskupa Markijana Trofimiaka, ordynariusza Diecezji
łuckiej Kościoła rzymskokatolickiego. W obradach uczestniczyli historycy, językoznawcy i literaturoznawcy z Polski, i z Ukrainy.
Obok formuły dysputy naukowej prowadzonej dotychczas w trakcie sympozjów przyjęto – ze względu na obecność szczególnego gościa i uczestnika naszego sympozjum, biskupa Markijana Trofimiaka, formułę wykładów
otwartych adresowanych do mieszkańców parafii Wola
Uhruska. Inicjatywa ks. Adama Krasuskiego, miejscowego proboszcza, by część zaplanowanych w programie sympozjum wykładów przeprowadzić w miejscowym kościele
pw. Ducha Świętego, pozwoliła włączyć w problematykę
obrad większą liczbę mieszkańców Woli Uhruskiej.
Wygłoszone referaty obejmowały zagadnienie wyznaniowe na obszarze diecezji podlaskiej i łuckiej w aspekcie
historycznym. Dotyczyły m.in. statusu Kościoła rzymsko-katolickiego na Wschodzie (wśród wykładów wygłoszonych dla parafian w kościele pw. Ducha Świętego odnotować trzeba interesujący tekst dr. Józefa Geresza o sytuacji
XIX-wiecznych unitów w Diecezji podlaskiej).
V. Transgraniczne Sympozjum Polsko-Ukraińskie: Komunikacja w obszarze transgranicznym polsko-białorusko-ukraińskim, 1 czerwca 2012 r.
Informację o sympozjum zawiera, opublikowane
w „Rocznikach Humanistycznych KUL” sprawozdanie:

„W dniach 1–2 czerwca 2012 odbyło się piąte z cyklu
sympozjów transgranicznych pt. Komunikacja w obszarze
transgranicznym polsko-białorusko – ukraińskim. Wzięli
w nim udział naukowcy i pracownicy oświaty ze środowisk lubelskiego i łódzkiego. Nie zabrakło też władz samorządowych z Polski i Ukrainy” („Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo”, Towarzystwo Naukowe KUL, t. 61,
z. 6, Lublin 2013, s. 206).
Sekcja językoznawcza: Mikrotoponimia na pograniczu
polsko-wschodniosłowiańskim, 1–2 czerwca 2012 r.
Uczestnicy sekcji językoznawczej podjęli różne aspekty opisu nazw terenowych, tzw. mikrotoponimów. Ostatnio rozmaite nieprofesjonalne środowiska podejmują się
gromadzenia i opisu nazw terenowych występujących na
obszarze określonego regionu, np. wsi, gminy. Przebieg
wymienionego wydarzenia naukowego najlepiej oddaje
poniższy tekst:
Jako pierwszy referat wygłosił [...] Feliks Czyżewski.
W swoim wystąpieniu pt. Nazwy terenowe w opisie niejęzykoznawców prelegent zajął się publikacjami popularnonaukowymi, w których autorzy charakteryzują nazewnictwo określonego regionu kraju. Referent dotknął ważnego
problemu, tj. opisu mikrotoponimii dokonywanego przez
niespecjalistów. [..] Jako przykład podał wydany w 2006
roku Słowniczek nazw fizjograficznych gminy Wisznice.
Przy wydawaniu publikacji regionalnych referent podkreślił konieczność konsultacji ze środowiskiem naukowym i specjalistami w dziedzinie onomastyki” (s. 207).
Pełną informację z obrad sekcji przygotowali Mariusz Koper i Marek Olejnik: V Sympozjum polsko-ukraińskie: Komunikacja w obszarze transgranicznym polsko-białorusko-ukraińskim. Wola Uhruska, 1–2 czerwca 2012 („Roczniki
Humanistyczne. Językoznawstwo” Towarzystwo Naukowe
KUL, t. 61, z. 6, Lublin 2013, s. 206–210).
VI. Transgraniczne Sympozjum Polsko-Ukraińskie:
Przejścia graniczne na wschodniej granicy powiatu włodawskiego, 23 maja 2013 r.
Obok dotychczasowych organizatorów w konferencji współuczestniczyli: Wydział Ukranistyki Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział
w Lublinie.
Władze Gminy Wola Uhruska, planując przejście graniczne między Polską a Ukrainą (Zbereże–Adamczuki),
były zobligowane do wykonania ekspertyzy ekologicznej
tego obszaru. Zadanie to wykonał zespół pod kierunkiem
prof. Danuty Urban, konkludując, że uruchomienie przejścia granicznego nie zakłóci istniejącej dotychczas równowagi przyrodniczej regionu włodawskiego. Wyniki swojej ekspertyzy prof. Danuta Urban przedstawiła na jednej
z konferencji w Woli Uhruskiej. Sprawa wspomnianego
przejścia granicznego jest wpisana w wieloletnią strategię
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gminy Wola Uhruska oraz samorządów powiatu włodawskiego i rejonu szackiego. Jest także szeroko dyskutowana podczas sierpniowych „Dni dobrosąsiedzkich”, odbywających się w Zbereżu i Adamczukach, którym od lat
patronuje ks. dr Stefan Batruch, proboszcz parafii greckokatolickiej w Lublinie i do niedawna także, zmarły
przedwcześnie, ks. Stanisław Dadas, dziekan dekanatu
włodawskiego, Kościoła Rzymskokatolickiego.
VII. Transgraniczne Sympozjum Polsko-Ukraińskie.
Perspektywy organizacji dni dobrosąsiedztwa w kontekście nowej sytuacji politycznej na Ukrainie, sekcja językoznawcza „Badania onomastyczne na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim”, 30–31 maja 2014 roku. Materiały
z sesji opublikowano w roku 2015 (zob. VIII sympozjum).
VIII. Transgraniczne Sympozjum Polsko-Ukraińskie:
Pogranicza słowiańskie jako przedmiot badań językoznawczych i onomastycznych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza, Włodawa–Wola Uhruska,
19–20 czerwca 2015 r.
Sympozjum współorganizowali: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej. „Instytucje te –jak czytamy we Wstępie do książki Pogranicza słowiańskie... – zostały zaproszone do współpracy organizacyjnej ze względu na związki Profesora z Włodawą, która
jest miastem Jego urodzenia i młodości, oraz z Poznaniem, gdzie na wiele lat, od 1950 roku związał się z Uniwersytetem Poznańskim, przemianowanym w 1955 roku
na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza”. Tematyka obrad
nawiązywała do naukowych zainteresowań Profesora oraz
terenu, z którego pochodził.
Teksty wygłoszonych w latach 2014 i 2015 referatów
zostały opublikowane w książce Pogranicza słowiańskie
w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905–1997) (red.
Feliks Czyżewski, Marek Olejnik, Alicja Pihan-Kijasowa, Lublin–Włodawa 2015)9. W wymienionej monografii znajdują się teksty naukowców z Ukrainy (m.in. z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Oddział we Lwowie,
Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im.
Łesi Ukrainki w Łucku, przemianowanego z wcześniejszego Narodowego Uniwersytetu Wołyńskiego), z Białorusi
(z Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu im. Aleksandra
Puszkina) oraz Polski (Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)10.
Książka dzięki organizacyjnemu i finansowemu zaangażowaniu się władz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej (w osobach Zenona Jakubowskiego i Małgorzaty Zinczuk) została wydana jeszcze w roku 2015 i w pięknej szacie graficznej).
9

Materiały z obu konferencji recenzowali prof. Pawło Hrycenko, dyrektor Instytutu Języka Ukraińskiego NAN Ukrainy w Kijowie i profesor Józef Kość
UMCS.
10
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IX. Transgraniczne Sympozjum Polsko-Ukraińskie:
Centra a peryferia w opisach językoznawczych, 3–4 czerwca 2016 r. Do dotychczasowych współorganizatorów sympozjów polsko-ukraińskich dołączył Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UMCS, kierowany przez prof.
Halinę Pelc. W sympozjum uczestniczyli naukowcy z Polski z Uniwersytetu Łódzkiego, Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)
i Ukrainy (z Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku). Teksty referatów
opublikowano w monografii o tytule identycznym z tytułem konferencji (red. Feliks Czyżewski, Halina Pelc, Marek
Olejnik, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2016).
X. Transgraniczne Sympozjum Polsko-Ukraińskie: Nazwy własne na pograniczach językowo-kulturowych. Problemy metodologiczne, 26–27 maja 2017 r. W sympozjum
uczestniczyli językoznawcy z Ukrainy (z Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki
w Łucku) i Polski (z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej). Materiały konferencyjne zostały
ogłoszone drukiem w książce pt. Onomastyka na pograniczach językowo-kulturowych, red. Marcin Kojder, Marek
Olejnik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.
W podsumowaniu informacji o sympozjach przytoczymy fragment wspomnianego tekstu: Sprawozdanie z sympozjum w Woli Uhruskiej. Nauka w służbie narodu. Dziesięć sympozjów polsko-ukraińskich (Wola Uhruska, 26–27
maja 2017 r.) („Slavia Orientalis” R. LXVII, 2018, nr 1):
„Organizowane w ramach sympozjów konferencje naukowe skupiały środowiska akademickie z Polski, Ukrainy i Białorusi. Problematyka językoznawcza, literaturoznawcza, archeologiczna, geograficzna, historyczna oraz
kulturoznawcza koncentrowały się najczęściej na dziedzictwie przyrodniczym, materialnym i duchownym występującym w tej części pogranicza, historii kościoła, historii sztuki, literaturze, problematyce regionalnej itp.
Najliczniej w Woli Uhruskiej występowali ze swoimi referatami badacze językoznawcy [...] Ogółem wygłoszono
ponad 150 referatów o zróżnicowanej tematyce i metodologii. [...] Popularyzowanie wiedzy naukowej [...] dzielenie
się nią w różnych środowiskach, pokazywanie wyników
badań w szerszym polu kultury powinno bowiem leżeć
w gestii każdego naukowca. Doświadczenia akademickie
mogą być także pomocne w rozwiązywaniu problemów
i potrzeb lokalnego społeczeństwa” (autorzy Sprawozdania Mariusz Koper, Marek Olejnik, s. 190–193).
Marek Olejnik

Sekretarz Sympozjów Polsko-Ukraińskich, Lublin–Wola Uhruska
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Ludmiła
Siryk

Szlachetne cele
Dialogu Dwóch Kultur
Dialog Dwóch Kultur jest jednym z najważniejszych i największych polsko-ukraińskich przedsięwzięć
naukowych i kulturalnych. W centrum uwagi jego organizatorów i uczestników jest kategoria dialogu, która
w sytuacji niespokojnej rzeczywistości naszych czasów
należy do bardzo istotnej wartości dotyczącej różnych
wymiarów ludzkiego życia. Dlatego obecnie często przewija się w refleksji kulturowej, socjologicznej, politycznej
i antropologicznej.
Wspomniane przedsięwzięcie zaczyna się na Ukrainie a kończy się w Polsce. Organizowane jest od roku
1999 i z niewielkimi przerwami trwa do dziś, odbywając się tradycyjnie we wrześniu. Rozpoczyna się w Krzemieńcu, mianowicie w Muzeum Juliusza Słowackiego,
a także w gmachu dawnego Liceum Krzemienieckiego,
teraz Krzemienieckiej Obwodowej Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej im. Tarasa Szewczenki. Odbywa się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra
Kultury Ukrainy. Zostało zainicjowane przez Mariusza Olbromskiego i jego małżonkę Urszulę. Początkowo
spotkania organizowane były przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, zaś od roku 2012 – przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” przy coraz bardziej znaczącym udziale Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku. W 2014 roku do organizacji i finansowania włączyło się Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz Instytut Nauk Społecznych
PAN. Z racji Roku św. Jana Pawła II w 2015 roku współorganizatorem przedsięwzięcia było Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. W kaplicy św. Jana
Pawła II w krzemienieckim kościele parafialnym pw. św.
Stanisława Biskupa i Męczennika odsłonięto tablicę ku
Jego czci. W roku 2016 sesja naukowa uległa poszerzeniu
zarówno tematycznemu, jak też przestrzennemu. Zorganizowano sekcję historyczną poświęconą wspólnym drogom do niepodległości oraz „okrągły stół” po emisji filmu „Trudne braterstwo”. Z kolei w katedrze łacińskiej
w Kamieńcu Podolskim Muzeum Romantyzmu odsłoniło tablicę poświęconą biskupowi Andrzejowi Stanisławowi Krasińskiemu.

Spotkania skupiają naukowców, artystów, pisarzy, muzealników z Polski i Ukrainy. Realizację programu umożliwia bardzo dobra współpraca z władzami dyplomatycznymi w Łucku i we Lwowie. W inauguracji imprezy
biorą udział przedstawiciele władz dyplomatycznych, ministerstw kultury obu krajów, a także władze wojewódzkie i rejonowe. Szczególną wagę przywiązuję się uczczeniu w kontekście dialogu i pamięci narodowej ważnych
dla obu narodów wybitnych postaci kultury. Tak, uroczyste otwarcie przedsięwzięcia zaczyna się od złożenia kwiatów przy pomnikach Tarasa Szewczenki oraz Juliusza Słowackiego i na grobie jego matki Salomei.
W programie Dialogu Dwóch Kultur są sesje naukowe literaturoznawców, historyków, muzealników, kulturoznawców, a także spotkania i prezentacje pisarzy
i artystów, projekcje filmowe (np. poświecone wybitnym
postaciom historii i kultury polskiej i ukraińskiej), koncerty artystów (fachowców i zespołów amatorskich), prezentacje książek. Zwykle spotkaniom towarzyszą plenery malarskie i fotograficzne, zakończone wystawami. Co
roku liczba uczestników sięga kilkuset osób. Cieszą się
zainteresowaniem przede wszystkim mieszkańców miast,
gdzie się odbywają. Ich słuchaczami i uczestnikami są także zamieszkali na Ukrainie Polacy, którzy aktywnie włączają się w ich organizację. Ważnym punktem są sesje
zabytkoznawcze.
Tegoroczny (2017) Dialog Dwóch Kultur odbył się we
wrześniu w dniach 4–9 (cześć I) i 17 (część II) pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
oraz Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Wspierany
był także przez miejscowe władze obwodowe i samorządowe. Opiekę konsularną sprawuje Konsulat Generalny RP
w Łucku. Projekt został współfinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki
nad Polonią i Polakami za granicą, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Muzeum
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Opracowania koncepcji i realizacji programu literackiego i kulturalnego, a także działań wystawienniczych podjęło się Muzeum im.
Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Program
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przedsięwzięcia był tematycznie wieloaspektowy, ciekawy
i został zrealizowany na wysokim poziomie merytorycznym. Rozpoczął się w dniu urodzin Juliusza Słowackiego,
tradycyjnie Mszą Świętą za jego duszę. Uczestnicy z Polski i Ukrainy złożyli kwiaty na mogile Salomei Słowackiej,
pod pomnikami Juliusza Słowackiego i Tarasa Szewczenki. Po uroczystej inauguracji odbywały się obrady w tematycznych sekcjach, trwające przez trzy dni. Tematyka
konferencji obejmuje zagadnienia z dziedziny literatury
okresu romantyzmu i XX wieku oraz dziedzictwa kulturowego obu narodów. Pisarze zaprezentowali swoje książki i utwory. Już po raz trzeci do programu Dialogu Dwóch
Kultur włączono naukową sesję historyczną przygotowaną przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, którą zakończył wieczór filmowy. Część historyczną spotkań
koordynował prof. dr hab. Grzegorz Nowik, reprezentujący ISP PAN i wspomniane Muzeum.
Strona ukraińska też przygotowała bogaty program
w aspekcie naukowym i artystycznym. Z jej strony organizatorami byli i wspierali finansowo całość przedsięwzięcia Departament Kultury, Religii i Narodowości Tarnopolskiej Administracji Państwowej, Oddział Kultury,
Turystyki, Narodowości i Religii Krzemienieckiej Rejonowej Administracji Państwowej oraz Krzemieniecka Rada
Rejonowa, a szczególny wkład pracy w organizację i przebieg wydarzeń miało Muzeum Juliusza Słowackiego, z dyrektor Panią Tamarą Sieniną. Do współpracy włącza się
również dawne Liceum Krzemienieckie, a dziś Akademia
Humanistyczno-Pedagogiczna w Krzemieńcu, którą kieruje rektor prof. Afanasij Łomakowicz.
W tym roku obrady oraz różnorakie prezentacje i przeglądy odbywające się przeważnie na bazie Muzeum Juliusza Słowackiego kontynuowane były w innych miastach
i miejscowościach (Drohobycz, Stryj, Żurawno, Lwów).
Całość wydarzeń naukowych i artystycznych koordynowali Mariusz Olbromski – dyrektor Muzeum im. Anny
i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku i dr Urszula Olbromska – kustosz dyplomowany Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej. Realizacja programu Dialogu Dwóch
Kultur w ośrodkach poza Krzemieńcem stała się tradycją, by zainteresować konferencjami jak największe grono
naukowców i słuchaczy, w tym środowiska polskie. Tak,
w tym roku 7 września w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu odbyła się
sesja naukowa pt. Literaci Ziemi Drohobyckiej. Następnego dnia uczestnicy Dialogu… zapoznali się z twórczością Kornela Makuszyńskiego w interpretacji polskiego teatrzyku dziecięcego w Stryju. Bardzo ważnym
wydarzeniem tegorocznego przedsięwzięcia było spotkanie w Żurawnie nad Dniestrem, miejscu urodzin Mikołaja Reja. Dzięki wsparciu dyplomacji RP i rozmowom
z władzami Żurawna została tam otwarta stała wystawa
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„Mikołaj Rej (1505–1569) – wielki syn ziemi żurawieńskiej, prekursor literatury polskiej”, będąca zaczątkiem
muzeum. Pomysłodawcą i realizatorem zadania jest wspomniany już Mariusz Olbromski. Zamiarem obu (poskiej
i ukraińskiej) stron jest utworzenie w ratuszu Muzeum
Mikołaja Reja i otwarcie go we wrześniu przyszłego roku.
Tegoroczny Dialog Dwóch Kultur zakończył się 17
września w podwarszawskim Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. Program spotkania był bardzo
bogaty. Podczas uroczystości zakończenia polsko-ukraińskiego spotkania wiceminister kultury Jarosław Sellin
wręczył medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Srebrny medal otrzymała dr Urszula Olbromska, brązowy – dr
Marta Trojanowska. W wydarzeniu uczestniczyli również
przedstawiciele władz lokalnych. Interdyscyplinarny charakter w kontekście współpracy polsko-ukraińskiej miał
głos przewodniczącego Rady Powiatu Grodzickiego Jerzego Terlikowskiego. Wówczas w ramach sesji naukowej poświeconej tematyce „Tradycje literackie z okresu II
Rzeczypospolitej na Podolu i Wołyniu” odbył się cykl wykładów, np. o Józefie Czechowiczu i jego zainteresowaniach kulturą ukraińską (referowała dr Anna Mazurek),
o grupie poetyckiej „Wołyń”. Po wykładach odbyło się
otwarcie wystawy Portret z wierszy i pamięci – Józef Czechowicz, Józef Łobodowski i inni. Wystawę i tekst o poetyckiej grupie „Wołyń” przygotował i przedstawił prof. dr hab.
Leon Wojciech Szajdak. Spotkanie zakończyło się koncertem, w którego programie znalazły się m.in. utwory Ignacego Paderewskiego, Igora Strawińskiego i Karola Szymanowskiego w wykonaniu zespołu „Prima Vista”.
Miejsca wybrane na otwarcie i zakończenie Dialogu
Dwóch Kultur wydają się uzasadnione i bardzo wymowne. Wiadomo, Słowacki i Iwaszkiewicz jako pisarze polscy byli bardzo mocno związani biograficznie i twórczo
nie tylko z Polską, ale również z Ukrainą. Obaj jako ludzie
pogranicza głębiej odczuwali istotę obu państw i narodów,
głębiej uświadamiali ich błędy historyczne, istniejące problemy i aspiracje. W obu tych postaciach kultury i za pośrednictwem ich twórczości realizowała się idea dialogu
polsko-ukraińskiego i ukraińsko-polskiego. Tu w pewnym stopniu sprawdza się powiedzenie: „Polska dawała
Ukrainie idee, a Ukraina Polsce – ludzi”. Nieprzypadkowo Słowacki stał się czołowym przedstawicielem „szkoły
ukraińskiej” w literaturze polskiej i autorem sztuki historiozoficznej Mazepa, utworu o bardzo wymownym tytule. Pisarz nostalgicznie powracał w swoich wizjach do
Krzemieńca, gdzie została jego matka i najbliższa rodzina.
Z kolei Iwaszkiewicz też pozostawił po sobie część twórczości poświęconej tematyce ukraińskiej. On też ciągle
powracał do Ukrainy Naddnieprzańskiej, gdzie urodził
się, spędził dzieciństwo, młode lata i zaczął studia wyższe. Mimo że obaj pisarze żyli w różnych epokach, jednak
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Celem Dialogu Dwóch Kultur – jak twierdzą organizatorzy – jest przede wszystkim:
• zapoznanie się z dokonaniami twórczymi i naukowymi
w dziedzinie literatury polskiej i ukraińskiej, a zwłaszcza nad twórczością Juliusza Słowackiego, poetów
z tzw. „ukraińskiej szkoły romantycznej” i innych pisarzy, szczególnie związkami między romantyzmem polskim i ukraińskim;
• poznanie twórczości współczesnych pisarzy i poetów
obu krajów;
• integracja środowisk naukowych i twórczych obu
krajów;
• zapoznanie się ze stanem badań w dziedzinie muzealnictwa polskiego i ukraińskiego;
• prowadzenie naukowej dyskusji na temat wspólnej historii obu narodów, zwłaszcza okresu kształtowania się
tożsamości narodowej;
• tworzenie dobrej atmosfery do wzajemnych kontaktów
w różnych dziedzinach działalności obu krajów;
• propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym na dawnych Kresach Rzeczypospolitej;
• umacnianie środowisk polskich w Krzemieńcu, na Wołyniu i w innych regionach Ukrainy.

Krzemieniec, Góra Bony

każdy z nich opuścił swoją „małą ojczyznę” z powodów,
wynikających z działań jednego i tegoż samego zaborcy,
przybierającego różne nazwy, teorie i maski.
Pokłosiem wrześniowych spotkań jest wydawany rocznik pod tą samą nazwą – „Dialog Dwóch Kultur”, zawierający materiały pokonferencyjne i rejestrujący przebieg
realizacji programu, w szczególności wydarzenia o wysokim poziomie naukowym i artystycznym. Rocznik, można
uważać za szczególne osiągnięcie Organizatorów, bowiem
słowo opublikowane jest trwałe w porównaniu ze słowem
mówionym, które jest ulotne. Bogactwo tematyczno-problemowe i znaczenie publikacji pokazała Urszula Olbromska pod czas prezentacji rocznika w ciągu jego jedenastoletniej historii. Pierwsze Roczniki były dużo mniejsze:
z 2006 roku miał tylko 131 s., z 2007 – 170 s., z 2008 – 220
s.; od Roku Słowackiego zaczęły bardzo zwiększać objętościowo. Z tym że były wówczas 2 zeszyty: pokonferencyjny i poplenerowy.

Wyartykułowane cele skupiają się wokół idei dialogu
obu narodów a dobitnym świadectwem realizacji dialogu jest i powinna być dla nich Kultura [przez duże K].
Warto przypomnieć, że greckie słowo διαλόγος oznacza
pewien typ rozmowy, będący sporem, dyskusją, dociekaniem. A zatem już etymologicznie dialog przyjmuje
w nim funkcję użytkową, jest „rozmową mającą określony cel”. Rozmowa-dialog jest tylko narzędziem myślenia
i środkiem porozumienia między ludźmi, bowiem ujawnia inny sens. W kontekście Dialogu Dwóch Kultur sensem tym jest osiągnięcie zrozumienia się na podstawie
analizy faktów kulturowych i historycznych, porozumienia się, odnalezienia wspólnej płaszczyzny działań, pogodnego współistnienia, konsekwentnej i produktywnej
współpracy. Ponadto sensem tym jest budowanie wspólnoty ducha, który będzie miał pozytywny wpływ na rozwój związków międzykulturowych oraz na dobroczynne
współistnienie narodów w sferze religijnej, ekonomicznej i politycznej.
Jak widzimy, Dialog Dwóch Kultur jest przedsięwzięciem szlachetnym i zarazem zaszczytnym, wymagającym
dużego zaangażowania w sprawy zachowania pamięci narodowej, ochrony dziedzictwa kultury polskiej za granicą
a także budowania mostów przyjaźni pomiędzy Polakami
a Ukraińcami oraz ich państwami.
Ludmiła Siryk

n u m e r

5 (82)

w r z e s i e ń

Poezja Mykoły Bażana
w tłumaczeniu Kazimierza
Andrzeja Jaworskiego

-

p a ź d z i e r n i k

2 0 1 7

•

4 5

Anna
Choma-Suwała

W dorobku literackim Kazimierza Andrzeja Jaworskiego (1897–1973) czołowe miejsce zajmują prace translatorskie, przewyższające objętościowo oryginalną twórczość poetycką lubelskiego pisarza. W jubileuszowej
edycji Pism, opublikowanej w Lublinie w latach 1971–
1974, przekłady zajmują aż sześć tomów. W tomie trzecim Przekłady poezji ukraińskiej, białoruskiej i narodów
kaukaskich1 znalazły się m.in. translacje wierszy Mykoły Bażana Танцівниця (Tancerka), Танець (Taniec) i Біля
хати (Przy chacie). Pojawiły się one także w opracowanym przez Anatola Sterna zbiorku Rozmowa serc: wiersze
wybrane z 1967 roku i w przygotowanych do druku przez
Floriana Nieuważnego Poezjach wybranych z 1986 roku.
Mykoła Bażan (1904–1983) należał do grona ukraińskich pisarzy, których debiut literacki przypadł na lata 20.
ubiegłego stulecia. Urodzony w Kamieńcu Podolskim,
dzieciństwo spędził w Humaniu, gdzie ukończył technikum handlowe. Bażan bardzo wcześnie poznał historię kozackich buntów i był świadkiem wydarzeń rewolucyjnych swego czasu. Młodego poetę pasjonowała grafika
i teatr, z którym zetknął się jeszcze w Humaniu, gdzie w latach 1910–1920 występowała trupa Łesia Kurbasa. Pierwszy wiersz Bażana ukazał w się w 1920 roku w gazecie
„Вісті ревкому і парткому Уманщини”, a pierwszy tomik młodzieńczych wierszy pt. Контрасти настрою powstał w latach 1920–1921, ale ukazał się dopiero po śmierci pisarza. W utworach z tego okresu widoczne są wpływy
symbolizmu, elementy ukraińskiego folkloru, ale też i klasycyzmu. Są one pełne kontrastujących ze sobą nastrojów
i uczuć, o czym świadczy tytuł tomiku.
Poważne zainteresowanie Bażana literaturą pojawiło
się podczas studiów w Kijowie, które rozpoczął w 1921
roku. W stolicy poznał m.in. przedstawiciela poetyckiej awangardy Mychajła Semenkę oraz wybitnego reżysera Ołeksandra Dowżenkę. Semenko stał na czele
powołanego na początku lat 20. ugrupowania panfuturystów „Аспанфут”, do którego w 1923 roku przyłączył
się także Mykoła Bażan. W tym samym roku w gazecie

„Більшовик” opublikowane zostały pod pseudonimem
„Панфутурист” futurystyczne utwory Bażana.2
Pierwszym dojrzałym tomem jego poezji, uważanym
za debiut literacki był 17-ий патруль (17-ty patrol, 1926),
w którym pojawiły się wiersze powstałe w latach 1922–
1925. We wczesnej liryce Bażana widoczna jest rytmiczna
i dźwiękowa polifonia, skomplikowana metaforyka, ekspresyjność, napięcie, sugestywność, hiperbolizacja, asymetryczna rytmika wiersza i neologizmy. Autor sięga do
tradycyjnych gatunków, jak pieśń, ballada, poemat, które
unowocześnia, wypełniając nietypowymi treściami.
Poezja Bażana zachwyca różnorodnością tematyki
ukraińskiej i ogólnoludzkiej. W jego spuściźnie na pierwsze miejsce wysuwa się problematyka stosunku człowieka do historii i temat bohaterstwa, o czym tak pisał Florian Nieuważny:

1
K. A. Jaworski, Pisma, t. 3: Przekłady poezji ukraińskiej, białoruskiej i narodów
kaukaskich, Lublin 1971.

3

Posługując się dłutem myśli, Mykoła Bażan z bryły czasu
i słów wykuwał pełne namiętności postacie i ujawniał kolizje obnażające burzę uczuć i myśli, uwypuklał dynamiczne piękno sprzeczności, trudno uchwytną a przecież ponętną dla poety dialektykę epoki.3
Zamiłowanie Bażana do architektury i rzeźby, ujawniające się w jego grafikach, odzwierciedlają także wiersze i poematy. Przykładem urbanistycznej poezji jest tryptyk Будівлі (Budowle, 1929), w którym wiersze Katedra
(Собор), Brama (Брама) i Budynek (Будинок) uosabiają różne style architektoniczne: średniowiecze, okres hetmańszczyzny i radzieckiego konstruktywizmu. W pierwszej części poematu przedstawiony jest obraz gotyckiej
katedry symbolizującej ludzkie cierpienie i ból. W barokowej stylizacji utrzymany jest kolejny utwór, w którym
pojawia się ozdobna Brama Zaborowskiego wiodąca do
placu Sofijskiego w Kijowie. W trzeciej – najbardziej wyrazistej części cyklu – autor entuzjastycznie transmituje
muzykę i rytm bezinteresownej pracy ludzkiej, ucieka się
О. Ільницький, Футуризм та контекст українського футуризму, [w:] О.
Ільницький, Український футуризм (1914–1930), Львів 2003, c. 86.
2

F. Nieuważny, Mykoła Bażan – rzeźbiarz słowa, [w:] Mykoła Bażan, Poezje wybrane, Warszawa 1986, s. 8.
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w niej do technik eufonii i aliteracji, co tak komentuje
Olena Miszczenko:
Твори цієї збірки проникнуті внутрішньою
полемічністю і активними образними формулами,
що вводили у сферу поезії українського відродження
нові урбаністичні візії, концепції, формували нові
асоціативні параметри: „тарелі площ”, „будівничий
кратер”, „дула димарів”, „залізна клавіатура” тощо.4
Druga połowa lat 20. była dla Bażana rozczarowaniem,
stąd w jego poezji odnajdujemy motywy egzystencjalne.
Autor w okresie ideologicznych i estetycznych sporów,
dyskusji literackiej w latach 1925–1928 poszukiwał własnej drogi. Dlatego nieprzypadkowo zwraca się w swoich
utworach do tematyki filozoficznej, refleksji nad rzeczywistością, historii i kultury. Ten etap w jego twórczości
jest okresem krystalizowania się autorskiego stylu zawierającego elementy ekspresjonizmu, baroku i romantyzmu.
Bażan był twórcą licznych poematów, m. in. Розмова
сердець (Rozmowa serc, 1928), którego dominującym
wątkiem jest dwoistość, wewnętrzny rozłam człowieka.
W 1929 roku z kolei ukazał się dość kontrowersyjny poemat Гетто в Умані (Getto w Humaniu), który podniósł
trudne pytania dotyczące historycznej perspektywy narodu żydowskiego. Na przełomie dekad Bażan tworzy także
poematy Гофманова ніч (Noc Hoffmanna, 1929), Число
(Liczba, 1931), Смерть Гамлета (Śmierć Hamleta, 1932–
1936), Трилогія пристрасті (Trylogia pasji, 1933).
W utworze Śmierć Hamleta po raz kolejny skłania się
do tematyki wewnętrznego rozdwojenia osobowości.
Można nawet uznać ten utwór za postscriptum do Rozmowy serc. Między wierszem a epilogiem upłynęło cztery
lata, które były okresem wyniszczania przedrewolucyjnej inteligencji i chłopów, kolektywizacji oraz wpędzaniem ukraińskiego społeczeństwa w coraz większą ruinę. W tym czasie Mykoła Bażan przechodzi duchową
przemianę. O ile poemat Rozmowa serc był jedynie odzwierciedleniem wewnętrznego kryzysu, o tyle Śmierć
Hamleta jest potwierdzeniem istnienia w społeczeństwie
dwulicowości. Zawarte w tytule pojęcie śmierci Hamleta
jest równoznaczne z zanikiem wewnętrznego wahania.
Cały wiersz zawarty jest w formie dialogu między bohaterem a duńskim księciem. Można dojść do wniosku,
że poemat Śmierć Hamleta był swego rodzaju dialogiem
z samym sobą. Dla Bażana Hamlet jest ucieleśnieniem
wiecznych wątpliwości i niezdecydowania. Dlatego autor
domaga się śmierci „czarnego księcia”, którego poglądy
О. Міщенко, Урбаністична поезія Миколи Бажана: стиль і пафос, „Вісник
Київського національного університету імені Тараса Шевченка” 2008, №
19, с. 15.
4

stanowią zagrożenie dla klasowych poglądów i leninowskich zasad.5
Lata 30. XX w. dla Bażana to czas podsumowań i rozważań nad własnym losem, nad rolą poety i poezji. W utworach z tego okresu pojawia się romantyczna wizja twórcy
służącego społeczeństwu i odpowiedzialnego za losy kraju. Takie podejście widzimy w poemacie Безсмертя oraz
wierszach Трилогія пристрасті i Танець.
Ostatni z nich znalazł się w tłumaczeniowym dorobku Jaworskiego. Jego wybór nie jest zaskoczeniem, ponieważ lubelski poeta bardzo często wybierał wiersze
o tej tematyce do swoich prac translatorskich. Współgrały one z autorską poezją KAJ-a. W utworze Taniec,
którego pierwowzór pochodzi z 1934 roku, zauważyć
możemy wpływy muzycznych i malarskich inspiracji.
Przed odbiorcą maluje się obraz wirującego ognia, który zrywa się i leci, wzlatuje i spada, imitując harmonijny
taniec. Przywołuje to na myśl ognisko rozpalone w zimową, możliwe, że sylwestrową noc. Świadczyć o tym
mogą frazy typu: І він стоїть, цей красень – рік, /Що
вищий над віки. Utwór jest pełen symboli i ukrytych
treści często trudnych do zinterpretowania. Można doszukać się w nim nawet elementów biblijnych. Tańczący
ogień można odczytać, jako budzący się z marazmu naród, który podejmuje próbę walki z mrozem będącym
metaforą bezczynności. Bażan wzywa społeczeństwo do
harmonii, do współpracy, do walki o własną przyszłość,
czego dowodzi zakończenie wiersza:
Це – людство. Муж, і немовля,
І мати, й син – вояк.
О, людство – це твоя земля,
І радість – теж твоя!
Стомовний тлум, сторукий люд,
Як людство, повстає.
Твій труд, твій літ, твій лад, твій суд,
І свято – теж твоє!6
Tłumaczenie KAJ-a można uznać raczej za swobodną
interpretację. Zastosowane w niej liczne amplifikacje, inwersje, rozszerzenia znaczeń, mimo iż w znaczący sposób wpływają na formę wiersza, pozwalają zachować intencje oryginału. W wielu wypadkach mamy do czynienia
z odejściem od wierności leksykalno-semantycznej. Najbardziej wyraźnym przykładem tych transformacji jest
poniższy fragment:

5
Г. Горенок, Образ Гамлета у творчості Миколи Бажана, „Вісник
Житомирського державного університету імені Івана Франка” 2006, №
28, с. 127.
6

М. Бажан, Вибрані поезії, Київ 1940, с. 99.
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A ty jak wiatr w ten dźwięk harmonii,
płomieniu – z całych sił.
Tak, w roku tym na śnieżnej ścieżce
paliłeś tak, jak setki lat
nie kwitłeś, nie paliłeś jeszcze
idących przez ten świat.
Z młodymi dziadek siwy kroczy
i każdy z mrozu drwi.
Do sadów idź, w ten śnieg uroczy,
triumfująca krwi!7
W tłumaczeniu Jaworskiego znajdujemy szereg bardzo
udanych fraz, które dorównują oryginałowi: Płomieniu
młody, kwitnij wiosną, / rwij w górę, twój to czas. – Злітай
і ринь – твоя пора, О, вогню молодий!; Ukłuje kładąc
się na dłoni / Kryształek – śnieżny pył. – Сідає гостро на
долонь / Кристалець сніговий.; To po raz pierwszy tak
się pali /krew śmiała w głębi serc! – Ти квітнеш вперше з
сотень літ, / Розумна й сміла плоть!
Są również fragmenty, które można uznać za autorską interpretację tłumacza. Ich transformacje wynikają
przede wszystkim z braku odpowiednich ekwiwalentów
w języku polskim. W przekładzie Jaworskiego mamy do
czynienia ze wzmocnieniem funkcji ekspresywno-impresywnej. Ekspresja i dynamizacja oryginału widoczna jest
m.in. w następujących słowach:
Tyś ciało, krew. I tyś natchnieniem,
świat zwali skok twój lwi.
W stuleciach brzmisz jak serca drżenie,
olśniewająca krwi. (s. 104)

Dodatkowo są one doskonałym odzwierciedleniem roli
społeczeństwa w życiu poety. Duch walczącego, budzącego się z odrętwienia narodu jest zdaniem poety natchnieniem, które wpłynie na cały świat i będzie rozbrzmiewać
przez stulecia.
Polskie tłumaczenie charakteryzuje opisowość, a co za
tym idzie rozszerzenie wersów, które nie są tak lapidarne, jak to ma miejsce w oryginale. Bażan jest oszczędny
w słowach, a ich dobór jest niezwykle starannie przemyślany. Mają one nieść w sobie nie tylko treść, ale również
rytm, harmonię imitującą taniec. Wiersz obfituje w określenia ruchu: Зривайся і лети, Злітай і ринь кружать
пролітай, które ożywiają tekst i wpływają na jego odbiór.
Czytelnikowi jawi się przed oczyma unoszący się i opadający wir ze skrzącymi się iskrami ognia.
K. A. Jaworski, Pisma, t. 3: Przekłady poezji ukraińskiej, białoruskiej i narodów kaukaskich, Lublin 1971, s. 103. (Pozostałe fragmenty tłumaczeń pochodzą z powyższego źródła, numery stron podane zostały w nawiasie po cytacie).
7
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Koniec lat 20. był dla Bażana kolejnym etapem twórczości związanym z represjami i przejściem wielu ukraińskich pisarzy z systemu pluralistycznego do totalitarnego.
W 1932 roku Bażan pisze odę poświęconą Stalinowi, zatytułowaną Людина стоїть в зореноснім Кремлі
(Człowiek stoi w gwiaździstym Kremlu), która jest początkiem trzeciego okresu w jego twórczości – socrealizmu.
Ogólnie rzecz biorąc, dalszy rozwój literatury ukraińskiej,
a w tym twórczość Mykoły Bażana, zależał od narzuconych z góry norm, ale jak zauważył Florian Nieuważny:
Nawet w latach, kiedy Bażan musiał ulegać naciskom
doraźnych potrzeb, narzucających poezji aktualność tematyki, wysławianie Stalina, spore uproszczenie formy wypowiedzi, poeta nie osłabiał muskulatury swoich wierszy.
Patetykę, wzniosłość poetyckiej retoryki uzupełniały i dozbrajały sarkazm i ironia, co powodowało, że wiersze Bażana nie poddawały się korozji banału.8
Coraz częstsza w jego twórczości staje się tematyka
śmierci i życia, poetę niepokoi przyszłość ludzkości zagrożonej przez faszyzm. Zauważa, że zbliża się okres, w którym trzeba będzie poświęcić wszystko w imię wolności.
W drugiej połowie lat 30. Bażan tworzy epickie dzieło Безсмертя. Три повісті про товарища Кірова (Nieśmiertelność. Trzy powieści o towarzyszu Kirowie, 1935–
1937), trylogię Батьки й сини (Ojcowie i synowie,
1938), cykle Грузинські поезії (Gruzińskie poezje, 1935),
Узбекистанські поезії (Uzbekistańskie poezje, 1938),
Бориславські оповідання (Borysławskie opowiadania,
1940). Wszystkie one znalazły się w zbiorze Ямби (Jamby, 1937–1940).
Oryginalnym i znacznie różniącym się od wszystkich poprzednich jest cykl poezji Подорожі (Podróże), w którego skład wchodzą utwory napisane w latach
1936–1940. Zajmuje on szczególne miejsce w dorobku
ukraińskiego poety. Znajdują się w nim cykle gruzińskie i uzbeckie będące owocem podróży poety do ówczesnych republik ZSRR. Podróże te były związane z pracą
Bażana nad przekładami poezji gruzińskiej i uzbeckiej.
W latach 30. nastąpił znaczny rozwój ukraińsko-gruzińskich i ukraińsko-uzbeckich stosunków na płaszczyźnie literackiej. Po raz pierwszy na tak dużą skalę zostało
ukazane piękno dotychczas mało znanej kultury i historii uciskanych narodów. Bażan wiele uwagi poświęcił przede wszystkim melodyjności języków i poszukiwał sposobów ich odtworzenia w mowie ojczystej. Jak
podkreśla Natalia Czernysz:
F. Nieuważny, Historia rzeźbiona w słowie poetyckim. Mykoła Bażan, [w:] F.
Nieuważny, O poezji ukraińskiej. Od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko,
Białystok 1993, s. 134.
8
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М. Бажан був і залишається в пам’яті українського
народу активним і наполегливим пропагандистом
видатних здобутків (у культурі, літературі,
мистецтві) діячів Грузії. Плідна багатоаспектна
літературно-критична, перекладацька та видавнича
праця поета є яскравим свідченням відповідального,
творчого й толерантного ставлення до надбань
грузинського народу, вона вчить нас діяти на благо
України, задля збагачення національної культури і
літератури.9
Z cyklu Uzbekistańskie poezje pochodzi utwór poświęcony ormiańskiej tancerce, śpiewaczce, aktorce i choreografce Tamarze Chanum pt. Танцівниця (Tancerka), który
znalazł się w translatorskim dorobku Kazimierza Jaworskiego. Jest to poniekąd kontynuacja muzyczno-plastycznych obrazów zawartych w wierszu Taniec. Utwór jest
doskonałym przykładem poszukiwania przez Bażana uniwersalnego języka sztuki. Widoczne jest w nim połączenie słowa z obrazem i muzyką. Autor dzięki temu wpływa na wzrokową i słuchową wyobraźnię odbiorcy. Mówiąc
o syntezie sztuk w liryce Mykoły Bażana Natalia Naumenko podkreśla, że:
В аспекті злуки мистецтв виявлено, що
символіка суміжних мистецтв, ужита в образній
системі словесного твору, дає авторові змогу
показати складну панораму художнього явища,
яка утворюється з інтерпретованих по-новому
символів. Прийоми синтетичного письма та
виведені завдяки їх застосуванню нові значення
традиційних символічних образів є одним із
чинників, які допомагають по-іншому поглянути
на історично усталену концепцію індивідуального
стилю письменника.10
Wiersz jest hołdem oddanym uzbeckim tradycjom ludowym, kulturze i talentom tego narodu. Inspiracją do
jego napisania mógł stać się występ uzbeckiej tancerki.
Tamara Chanum była tak popularna w latach 40. XX w.,
że jedno z jej przedstawień w Warszawie stało się również przyczynkiem do napisania wiersza pt. Tamara Chanum (1948) przez Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
W liryku opiewa on niezwykły kunszt i ujmującą urodę
artystki.

Jeszcze mi dzisiaj gwiazdą po nocach
zza chmur snu błyska
dłoń twoja wąska, twarz twoja złota
i bizantyjska.
Głos twój? Wodotrysk orzeźwiający,
dzwonki i dzwony;
to woda mówi; to śmieszny koncert
ptaków zielonych.
Warkocze? Księżyc wstrzymają w biegu;
z rąk leci lira.
Za jeden warkocz setkę sonetów –
i to Szekspira. 11
Niewątpliwy wypływ na formę i treść omawianego
utworu Bażana miała również twórczość Rainera Marii Rilkego. Jak wiadomo, w dorobku ukraińskiego poety
znajduje się szereg prac translatorskich, jedną z nich był
wiersz austriackiego symbolisty i prekursora poezji egzystencjalnej pt. Іспанська танцівниця (Hiszpańska tancerka). Podobnie jak w autorskim wierszu Bażana ukazany
jest w nim koloryt hiszpańskiego tańca, ruch i charakter
tancerki.
Jeśli chodzi o polską wersję językową wiersza Bażana
Tancerka, to oprócz Kazimierza Andrzeja Jaworskiego wysiłku translatorskiego podjął się także Józef Łobodowski.
Fragmenty jego przekładu pojawiły w 5. numerze „Kultury” w 1954 roku. Poza tym utwór był cytowany także
w artykule Łobodowskiego Scylle i Charybdy ukraińskiej
poezji.12
Wiersz rozpoczyna się niezwykłym opisem tańca i towarzyszących mu gestów, barw i muzyki. Autor wprowadza czytelnika w egzotyczny świat uzbeckich tradycji,
zapoznaje z nazwami zabaw tanecznych (sard), instrumentów (kornaj), ważnych dla tradycji uzbeckiej historycznych miast (Fergana), państw (Chiwy, Chorezm) oraz
osób (Hafiz).
Jaworski stara się jak najpełniej oddać treść utworu, zachowując jego pierwotny charakter i nie rezygnując z elementów kulturowych. Przytacza większość oryginalnych
określeń, niektóre z nich pomija, zastępując opisami. Początek wiersza jest wycieczką w fantastyczny świat kolorów i dźwięków:
Błysnęła wokół złotem piana mych jedwabi
I jak języki ognia podrzucone ręce,

Н. Черниш, Видатна діяльність Миколи Бажана в контексті зміцнення
українсько-грузинських культурних зв’язків, „Наукові записки” 2013, №
3(44), с. 14.

11

Н. Науменко, Поетика екфрази в натурфілософській ліриці Миколи
Бажана, „Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні
науки”. 2014, № 3, s.48.

12

9

10

Oficjalna Witryna Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
[w:] http://www.kigalczynski.pl/wiersze/tamarachanum.html?p=_wi
(06.11.2016, 18:39).
Zob. J. Łobodowski, Scylle i Charybdy ukraińskiej poezji, „Kultura” 1954, nr
5/79, s. 47–48.
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I opadają znowu drżące, coraz słabiej,
I bęben bije prędko, ja razem z nim dźwięczę.
Rytm czasów słyszę. Oto kobieta z Egiptu
W rozcięciu księżycowym moich oczu żyje,
Mój barwny strój podobny jest do manuskryptu,
Na którym się kapryśnie wiersz Hafiza wije.
Ryk bębna niby zew daleki Chorezmczyka
Już milknie, już wypełnił mnie po brzegi,
Czekam. A tu znów rośnie długich trąb muzyka,
Jak zwiastun burzy – wiatr, jak sennych fal szeregi.
(s. 101)
Tłumacz dokonuje licznych transformacji polegających
na uzupełnieniu treści nie tylko pojedynczymi słowami,
ale również całymi wersami, np. Mój barwny strój podobny jest do manuskryptu. Poza tym Jaworski wykorzystuje
inwersje, naddatki, rozszerzenia znaczeń i zmianę formy
gramatycznej. W poemacie Tancerka podobnie jak w innych translacjach KAJ-a na szczególną uwagę zasługują jego autorskie metafory (Błysnęła wokół złotem piana
mych jedwabi – Заграли й попливли шовки золотопінні;
W rozcięciu księżycowym moich oczu żyje – Ввіходить в
місячний очей моїх розріз) i porównania (Ryk bębna niby
zew daleki Chorezmczyka – Хорезмський древній ключ
в глухих метаннях бубна; Jak zwiastun burzy – wiatr,
jak sennych fal szeregi – Росте, як стовп грози. Росте у
вись карнай).
W drugiej części utworu autor wspomina początki i lata
świetności państwa uzbeckiego, istniejącą od III w. p.n.e
krainę Choremz, historyczne państwo Chiwy utworzone przez dynastię Szejbanidów, miasto Fergana będące
ośrodkiem górniczo-przemysłowym. Podkreśla znaczenie
odwiecznych praw i zwyczajów. Tancerka jest ich spadkobierczynią, drzemie w niej pamięć i doświadczenie pramatek, które żyły w zgodzie z przyjętymi normami, pracowały, cierpiały, tęskniły i tańczyły, tak jak ona:
Jak dobrze znam podstępy i skryte zwyczaje
Pramatek mych w ich bólu niemym i tęsknotach.
Tak samo kiedyś dla nich kornaje ryczały,
Tak samo bęben dla nich do tańca się miotał.
(...)
I widzę ciała ich i włos rozwichrzony,
Ich wyszukany gest, odwieczność ich uroku,
I dobrze znam je wszystkie – niewolnice, żony
Wśród czterech ścian haremu zamknięte półmroku.
(s. 101)
Jaworski w polskiej wersji językowej dokonał znaczących zmian, korzystając głównie z inwersji w obrębie
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poszczególnych wersów, zrezygnował również z dwóch
bardzo znaczących kulturowo określeń серпанок (serpanok) i ічкарі (iczkari), zastępując pierwsze z nich słowem
włosy, a drugie harem. Obydwa ekwiwalenty nie są adekwatne. Serpanok (sierpanok) jest lekkim płóciennym kobiecym nakryciem głowy charakterystycznym dla krajów
Wschodu.13 Natomiast iczkari jest jedną z dwóch części
uzbeckiego domu, do której mogły wejść tylko kobiety,
członkowie rodziny i ich dzieci. Te zmiany zniekształciły
i uprościły przekaz oryginalnego tekstu.
Końcowy fragment wiersza jest przykładem wpływów
socrealizmu w twórczości Bażana, pochwałą pełną proletariackich haseł:
I całą wiedzę swą i sztukę, i dojrzałość
Wcieliłam w taniec dziś i ciałem swym opiewam
Szczęśliwą miłość, pracę, honor, trud i śmiałość,
I ludzi mej ojczyzny, mocnych tak jak drzewa. (s. 102)
Wiersze i poematy Bażana w przededniu wojny były jedynie dramatycznymi refleksjami dotyczącymi zbliżającej
się katastrofy, natomiast powojenne cykle Клятва (Przysięga, 1941), Сталінградський зошит (Stalingradzki zeszyt, 1943), Київські етюди (Kijowskie etiudy, 1944) są odzwierciedleniem osobistych wrażeń, odczuć i doświadczeń
poety. Pojawiają się w nich obrazy krwawych walk, dymu
nad Stalingradem, zniszczonego Kijowa, płonących uniwersytetów, strachu w oczach kobiet i dzieci. Główny sens
tych wierszy leży w chęci ukazania ludzkich myśli i emocji.
Dowodem takiej syntezy jest liryk Біля хати (Obok chaty)
pochodzący z tomu Stalingradzki zeszyt. Znalazł się on na
warsztacie translatorskim Kazimierza Andrzeja Jaworskiego prawdopodobnie dlatego, że lubelskiego poetę urzekła
tematyka egzystencjalna i katastroficzna tak częsta w jego
autorskiej poezji. Liryk w pewien sposób koreluje również
z wcześniej analizowanym poematem Tancerka. Ukazany
w nim wizerunek starej kobiety ma na celu wyzwolenie
w walczących żołnierzach patriotycznych odczuć, poczucia odpowiedzialności za przyszłość ojczyzny i jej mieszkańców. Dowodzą tego ostatnie wersy utworu:
I tylko bagnet w krwi skapany wrażej
Na zgliszcza wsi przyniosę nieszczęśliwej.
Bo tak jedynie spłacić się odważę
Swój dług wdzięczności babuni sędziwej. (s. 107)
Przekład KAJ-a jest bardzo zbliżony do oryginału, ale
niepozbawiony jego autorskiej ingerencji. Tłumacz m.in.
rozszerzył tekst, dodając dodatkową strofę, wykorzystał
liczne transformacje polegające przede wszystkim na
13

Zob. K. Moszyński, Z Ukrainy, „Ziemia” 1913, nr 43, s. 693.
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amplifikacjach, inwersjach w obrębie wersu i strofy oraz
przekształceniach leksykalno-gramatycznych. Mimo że
są one dość liczne pozwalają zachować, a niekiedy nawet wzmocnić, koncepcję autora. Służy temu także charakterystyczna w tłumaczeniach Jaworskiego dynamizacja
tekstu. Bardzo znacząca dla przekładu jest również niezwykła dbałość o odpowiedni dobór słów, zwrotów i całych konstrukcji składniowych (Łzy się sączyły spod nabrzmiałych powiek – Сочились спід роз’ятрених повік,
On nie zabije ich i nie zamroczy – Вона не вб’є і труйно
не приспить, Wielu nas spotka ostateczna zguba – Свою
загибель стріне з нас багато, Gdy odchodzących żegnasz
znakiem krzyża – І путь солдатську перехрестиш ти).
Dostrzegamy to już w pierwszej strofie wiersza:
Buszował dym dokoła w złotym polu,
Milczący dym. Na stepie ognia błyski.
A ona stała w dymu aureoli,
Staruszka ta, pramatka matek wszystkich. (s. 105)
Kolejne fragmenty wiersza są przykładem wysokiego
kunsztu translatorskiego Kazimierza Jaworskiego. Porównując polską wersję językową z oryginałem, zauważamy
odpowiedni dobór ekwiwalentów językowych, metafor
i porównań, dzięki którym w naturalny, niewymuszony
sposób maluje się przed odbiorcą wizerunek zmęczonej
życiowymi troskami kobiety:
W rysach stuletniej jej zapewne twarzy,
Tak pobrużdżonej jak zeschnięty korzeń,
Nić zmarszczek ból gryzący powyparzał
Łzami i potem, męką upokorzeń.
(...)
Pokornym ruchem pomarszczonej ręki
Kryjąc swych piersi wyschnięte owoce
Stała na progu niesłychanej męki,
Nad zerwą straszną, nad nieszczęścia nocą. (s. 105)
W utworze będącym także bezpośrednim wspomnieniem bitwy pod Stalingradem odnajdujemy wizje katastroficzne i zbliżającą się śmierć. Takie motywy były
bardzo częste w twórczości Jaworskiego, m.in. w tomie
wierszy Białej kochance (1924) i stanowiącym zapis wydarzeń II wojny światowej zbiorze Serca za drutem (1959).
Zarówno w utworach KAJ-a, jak i Bażana śmierć ukazywana jest jako naturalna kolej rzeczy, coś normalnego
i ludzkiego, o czym świadczą następujące słowa:
Skroś bój przejdziemy i wrócim tutaj.
Dziś, gdy żegnamy się, smutek w nas gości.
Ty nie wiesz, kogo śmierć zagadnie luta,
Nas – to możliwe, lecz ciebie – z pewnością. (s. 107)

Przeprowadzona pobieżna analiza tłumaczeń Kazimierza Jaworskiego pozwala dojść do wniosku, że powyższe
wiersze były starannie wybrane z bogatego dorobku Mykoły Bażana i stanowią pewnego rodzaju cykl. Łączą się
ze sobą zarówno tematycznie, jak i estetycznie. Są wyrazem muzycznych i graficznych zainteresowań poety.
Dwa pierwsze scala motyw tańca, a trzeci obraz kobiety.
Wszystkie one odwołują się do wydarzeń historycznych
i mają na celu krzewienie patriotyzmu w narodzie. Pojawia się w nich problematyka związana z rolą poezji i poety w społeczeństwie, która podobnie jak wizja katastrofy
i śmierć koreluje z autorską liryką Jaworskiego. Stanowią
swego rodzaju przegląd spuścizny ukraińskiego poety, pochodzą z trzech różnych tomów jego poezji: Śmierć Hamleta, Jamby i Stalingradzki zeszyt różniących się tematycznie i stylistycznie.
W dokonanych przez KAJ-a tłumaczeniach zauważalna jest niezwykła maestria. Tłumacz włożył wiele pracy
w odpowiedni dobór słów i środków artystycznego wyrazu dla osiągnięcia efektu zbliżonego do oryginału. Jaworskiemu pomimo licznych transformacji udało się zachować funkcjonalną ekwiwalencję znaczeniową, a wartość
estetyczna tłumaczonych przez niego utworów jest równoznaczna z wartością pierwowzoru.
Nie tylko praca translatorska przybliżyła polskiemu
odbiorcy twórczość Mykoły Bażana. Do popularyzacji
wiadomości o ukraińskim poecie przyczyniła się również działalność publicystyczna KAJ-a na łamach „Kameny”. W działach Kronika słowiańska i Noty pojawiały
się cyklicznie wpisy prezentujące polskiemu czytelnikowi sylwetki ukraińskich pisarzy. O zainteresowaniu twórczością Bażana w latach 30. ubiegłego stulecia świadczy
notatka w drugim tomie „Kameny” dotycząca pierwszego
numeru kwartalnika literackiego „My” i opublikowanych
w nim wierszy, m.in. autorstwa Mykoły Bażana. Jaworski
informował także o polskich tłumaczeniach jego poezji
zamieszczonych w 26. i 28. numerze czasopisma „Zet”.14
Również w powojennej publicystyce Jaworskiego znalazły się artykuły poświęcone twórczości ukraińskich poetów opatrzone autorskimi tłumaczeniami KAJ-a w czasopismach „Kultura i życie”, „Życie Literackie” i „Dziennik
Literacki”. Wśród nich na uwagę zasługuje tekst Tyczyna,
Rylski, Bażan – najwybitniejsi współcześni poeci ukraińscy opublikowany w 37. numerze „Kultury i Życia” z 1956
roku.15
Anna Choma-Suwała

14

K. A. Jaworski, Kronika słowiańska, „Kamena” 1933, nr 2, s. 31–32.

Zob. M. Chajęcka, L. Jazukiewicz-Osełkowska, Rossica, ukrainica i białorutenica na łamach „Kameny”. Bibliografia, [w:] „Studia Polono-Slavica-Orientalia”, op. cit., s. 174–182.
15
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Wystąpienie dyrektora Instytutu Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy prof. Pawła Hrycenki w Sądzie Konstytucyjnym Ukrainy na posiedzeniu w sprawie ustawy Kiwałowa i Kolesniczenki odbiło się echem
w ukraińskich mediach. Transmisja posiedzenia sądu została nagrana amatorską kamerą i rozpowszechniona przez tysiące użytkowników serwisów społecznościowych, a media szeroko cytowały wystąpienie profesora Hrycenki.
Postanowiliśmy poprosić prof. Pawła Hrycenkę o szczegółowe odpowiedzi na kilka pytań: dlaczego polityka rusyfikacji okazała się tak skuteczna i w jaki sposób realizowana jest strategia wyboru języka na Ukrainie, gdzie czai się
agresja w języku rosyjskim, czy można żołnierzy ukraińskich w Donbasie winić za to, że posługują się językiem rosyjskim i jakich uregulowań prawnych w sferze języka potrzebuje Ukraina.

Rosji nie chodzi o język,
tylko o imperium

Z prof. Pawłem Hrycenką rozmawia Wołodymyr Semkiw
– Panie Profesorze, czy miał Pan możliwość zapoznać
się z projektami ustaw językowych zgłoszonych do Rady
Najwyższej? Czy Pan lub specjaliści z Pańskiego Instytutu brali udział w pracach nad tymi projektami?
– Aktualnie istnieje kilka projektów nowej ustawy, która ma regulować sytuację językową na Ukrainie. Instytut brał udział w opracowaniu niektórych z tych ustaw na
różnych etapach pracy nad nimi. Zgodnie z obowiązującą
praktyką, polega to na tym, że zapoznajemy się ze wszystkimi projektami, porównujemy je, oceniamy i przedstawiamy swoje propozycje, a jeśli uznamy, że właściwym byłoby połączenie przepisów zawartych w poszczególnych
projektach, to sugerujemy takie zmiany. Tak wyglądają
prace przygotowawcze. Ważne jest, aby na tym etapie prac
nie przeszkadzali nam sami zainteresowani i aby unikać
niepotrzebnego upolitycznienia i szumu. Naszym głównym celem jest przygotowanie dobrego, korzystnego dla
Ukrainy prawa, a nie to, żeby osoby pracujące nad nim zyskały krótkotrwały rozgłos. Apeluję, aby cel nadrzędny, jakim jest uchwalenie nowych regulacji prawnych dotyczących języka nie przesłoniła chęć zdobycia ulotnej sławy.
Właśnie takie stanowisko zajmuję, rozpatrując poszczególne projekty i dość sceptycznie odnoszę się do działalności tych osób, które za wszelką cenę usiłują przeforsować własny projekt.
– Jak Pan sądzi, czy udało się uniknąć upolitycznienia tych projektów?
– W tych projektach ustaw nie ma jednoznacznych zapisów, które można uznać za niesłużące wzmocnieniu

pozycji języka ukraińskiego lub też takich, które wskazywałyby na podporządkowanie wyłącznie celom politycznym. Z drugiej zaś strony każda ustawa jest dokumentem
politycznym.
Muszę przyznać, że same projekty są przygotowane dobrze. W żaden sposób nie można ich porównywać z obowiązującą wciąż starą ustawą, zwłaszcza z ustawą Kiwałowa–Kolesniczenki. Nowe projekty, dzięki szczegółowemu
ujęciu, obejmują znacznie więcej sfer użycia języka i sytuacji komunikacyjnych. W większości przypadków projekty ustawy są rozpisane do najmniejszych szczegółów,
co powinno zapobiec powstawaniu luk, które mogą być
wykorzystane do niepożądanej zmiany sytuacji językowej,
zwłaszcza nowej rusyfikacji. Przygotowane projekty ustawy stwarzają zupełnie nowe podstawy sytuacji językowej
na Ukrainie, dzięki którym możliwe będzie funkcjonowanie języka ukraińskiego jako rzeczywiście urzędowego.
– Czy na Ukrainie znikłyby problemy językowe, gdyby po prostu skasować tę cieszącą się złą sławą ustawę
Kiwałowa–Kolesniczenki?
– Przyjęcie przez Radę Najwyższą Ukrainy w 2012
roku ustawy Kiwałowa–Kolesniczenki (ja nazywam ją
ustawą trzech „K”: Kremla–Kiwałowa–Kolesniczenki)
było potężnym ciosem Kremla i ówczesnego kierownictwa Ukrainy w ukraiński język, historię, kulturę i w ogóle we wszystko, co kojarzy się z ukraińskością. Ustawa
ta miała na celu umocnienie pozycji języka rosyjskiego w życiu społeczeństwa ukraińskiego – nie tylko zachowania narzuconego wcześniej statusu społecznej
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wyższości języka rosyjskiego, który pozostał w spadku
po Związku Radzieckim, ale też rozszerzenie obszarów
funkcjonowania i wzmocnienie jego statusu prawnego.
Chodziło co najmniej o parytet, zrównanie de iure języka
ukraińskiego i rosyjskiego, a de facto utrzymanie dominacji języka rosyjskiego i faktycznego wykorzystania we
wszystkich sferach komunikacji. Niezwłocznie po podpisaniu tej ustawy przez Janukowycza, za zgodą władz
państwa i na sygnał organów administracji publicznej
oraz liderów partii antyukraińskich, niektóre samorządy okręgowe i obwodowe zadeklarowały przyjęcie języka rosyjskiego jako regionalnego. W ten sposób rozpoczął się nowy etap oficjalnej rusyfikacji tych regionów
Ukrainy, co miało dalekosiężne cele w kontekście federalizacji państwa.
Parada cynicznego demontażu integralności terytorialnej Ukrainy została zatrzymana przez potężną falę sprzeciwu społecznego, protesty obywateli. Wzburzone wątpliwościami i tęsknotą za utraconym rajem ZSRR ludzkie
morze wrzało, chociaż władza starała się skierować te fale
w odpowiednią stronę. Co ciekawe, w ciągu jednego, czy
dwóch dni wzdłuż wszystkich głównych dróg i na głównych placach miast ustawiono tysiące billboardów głoszących, jakie to szczęście być rosyjskojęzycznym na Ukrainie, a jeżeli to szczęście cię ominęło, to bądź chociaż
dwujęzycznym, nie mniej! Nie trzeba mieć dużych zdolności śledczych, aby zrozumieć, że inicjatywa takiej jednomyślnej „reklamy szczęścia” we wszystkich regionach
Ukrainy i ogromne środki na przygotowanie i rozmieszczenie takiej reklamy „wspólnoty rosyjskojęzycznej” pochodziły z tego samego źródła, z ukrainofobicznych gabinetów rządzących! Wszystko to było zabiegiem naszych
„gigantów–wysokich urzędników państwowych” przeprowadzonym pod wpływem presji politycznej Kremla
na Ukrainę.
Moskwa realizowała swoje globalne strategiczne interesy polegające na ekonomicznym i politycznym podporządkowaniu Ukrainy, niedopuszczeniu do integracji
europejskiej i euroatlantyckiej, a sprawa języka była tylko jedną z form jawnego nacisku na Ukrainę. Wzburzenie społeczeństwa Ukrainy przy wykorzystaniu kwestii
języka nie było dla Kremla trudne. „Politycy” za zdradę interesów narodowych mieli odpowiednie stawki,
którym towarzyszyły różne formy zachęt-wdzięczności,
a ponadto zagwarantowano tym narodowym mankurtom1 ochronę przed odpowiedzialnością karną na Ukrainie. Bardzo delikatna i obejmująca szerokie kręgi społeczne kwestia języka wykorzystywana była przez Kreml
jako jedno z ważniejszych narzędzi zmuszania Ukrainy
Termin mankurt przeniesiony z wypowiedzi ukraińskojęzycznej prof. P. Hrycenki. Mankurt – z mit. tureckich, człowiek pozbawiony pamięci historycznej,
bez znajomości historii swojego narodu.
1

do uległości. Ustawa o językach, wzrost cen energii, blokada handlowa były równorzędnymi elementami ekspansji politycznej, formami gwarantującymi imperialną
obecność Rosji na Ukrainie, której celem było odbudowanie Związku Radzieckiego w jakiejś nowej formie, ale
z dominującą rolą Kremla. To są elementy dobrze zaplanowanego przez Kreml i rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa systemu nacisku na Ukrainę, gdzie miałaby zapanować rosyjska mowa, rosyjska Cerkiew, rosyjska
świadomość historyczna, rosyjska kultura. To dawałoby podstawy do ogłoszenia całemu światu, że „Ukraińcy
jako naród nie istnieją – to są »Ruscy«, Rosjanie, których
język został »zepsuty« przez polskie wpływy! Ukrainy
jako państwa nigdy nie było i nie ma dzisiaj – to tylko
wymysł, projekt polityczny!”. Tak wygląda ogólny program hybrydowego zniszczenia Ukrainy, w przypadku,
gdyby zechciała uwolnić się spod braterskiej opieki Rosji. Dzisiaj i Putin, i Ławrow, i cała „armia medialna” Kisielowa mówią o tym wprost.
– Jak Pan ocenia popularną na Ukrainie tezę, że dużą
część żołnierzy ukraińskich walczących w okopach na
wschodzie stanowią osoby rosyjskojęzyczne i że ukraiński Majdan też był w połowie rosyjskojęzyczny? Język nie jest więc głównym kryterium świadomości
patrioty?
– Nikt nie może jednoznacznie stwierdzić czy połowa,
czy jedna trzecia, czy ponad połowa ludzi na Majdanie,
a aktualnie na linii obrony Ukrainy, to rosyjskojęzyczni
obywatele Ukrainy. Nikt nie robił takich obliczeń, dlatego nie można odwoływać się do danych ilościowych. Co
innego jest ważne: ludzie chwytali za broń nie tylko ze
względu na przynależność do wspólnoty ukraińskojęzycznej, ale też ze względu na obywatelską postawę, poglądy
i głos serca. To prawdziwi patrioci, przed którymi chylimy czoła dzisiaj i będziemy ich czcić zawsze!
Należy pamiętać, że każdego Ukraińca do języka rosyjskiego prowadziły inne drogi, inne okoliczności. Rosyjskojęzyczność dla dużej części Ukraińców to nie stanowisko polityczne, nie świadomy wybór Rosji jako
punktu odniesienia, pewnego ideału, a tylko następstwo
okoliczności, w jakich znalazł się dany człowiek, czy
wcześniej jego rodzice. Mechanizm rusyfikacji w ZSRR
był dobrze przemyślany, doszlifowany w najmniejszych
szczegółach, ekspansyjny. Dlatego był taki skuteczny.
Dzisiaj prawdziwi mężczyźni wzięli do rąk broń i bronią ukraińskiej ziemi, języka i ukraińskości, żeby naszym
następcom nie została po nas tylko wypalona, splądrowana i pozbawiona ducha przestrzeń. Ci wszyscy spośród rosyjskojęzycznych obywateli Ukrainy, którzy tak
zawzięcie, za cenę własnego życia bronią Ukrainy na
froncie, są w głębi serca prawdziwymi Ukraińcami. Oni
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wszyscy w odpowiednim czasie, w innych sprzyjających
warunkach wrócą do języka ukraińskiego. My powinniśmy stworzyć takie warunki, aby ci ludzie mogli wrócić
na łono języka ukraińskiego, kiedy poczują wewnętrzną potrzebę.
To, że naród powstał przeciw rosyjskiej agresji zbrojnej
i politycznej, wykorzystującej w obłudnej propagandzie
język rosyjski i historię Ukrainy-Rusi, jaskrawo świadczy
o głębokich, pozytywnych zmianach, jakie zaszły w ciągu ostatnich 25 lat w świadomości narodowej, w chęci zachowania tej świadomości i pamięci historycznej. To poważny krok naprzód i nie będzie przesadą, jeśli powiem,
że ukraińskie społeczeństwo z roku 1991 i 2016 bardzo
się różni. Ukraińcy dowiedli, że potrafią się uczyć, że potrafią zmądrzeć.
Takiego zrywu Ukraińców nie potrafili przewidzieć
kremlowscy polittechnolodzy, a opłacani ukraińscy „uczeni” pomocnicy, analitycy nie ośmielili się donieść swoim szczodrym opiekunom z kręgu FSB i Kremla prawdy
o przemianie Ukraińców, tylko dalej powtarzali oczekiwaną przez nich starą formułkę: Ukrainy i języka ukraińskiego „nie było, nie ma i być nie może!”.
– Podczas głośnego wystąpienia w Sądzie Konstytucyjnym mówił Pan o „taktyce wyboru języka”. Jak się
to odbywało dawniej i jak to się odbywa dzisiaj? Dlaczego młodzi ludzie z ukraińskojęzycznych regionów
Ukrainy po przyjeździe do Kijowa przechodzą na język rosyjski?
– W Związku Radzieckim wszystko było podporządkowane temu, żeby ludność bezwzględnie przechodziła
na język rosyjski. Wspomnę kilka takich przypadków.
Każdy chłopiec w odpowiednim wieku zobowiązany
był do odbycia „powszechnej służby wojskowej”. Każdy poborowy kierowany był do służby jak najdalej od
Ukrainy. Ukrainiec, który wyrósł w środowisku ukraińskojęzycznym, był przez dwa lub trzy lata pozbawiony możliwości rozmawiania w swoim ojczystym języku, musiał zapomnieć o swoich korzeniach, bo inaczej
narażony był na presję ze strony oficjalnego języka rosyjskiego i niby rosyjskojęzycznej, a w gruncie rzeczy
językowo nieokreślonej masy, którą łączył los i minimalna znajomość języka rosyjskiego. Zostając żołnierzem, chłopiec tracił swój rodzimy język, przekazany
przez rodziców i otoczenie. Cały dotychczasowy świat
związany z rodzimym językiem zastępowały strzępy pośpiesznie przyswojonego języka rosyjskiego. Ci, którzy
nie byli w stanie szybko nauczyć się rosyjskiego, trafiali (z jakimś przezwiskiem!) do grupy poniżanych. Dlatego chłopcy starali się opanować rosyjski, bo to była
forma samoobrony, podstawa przetrwania. Pozostałości
koszarowego języka rosyjskiego po zakończonej służbie
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nieśli do domu, często wykorzystując je nieświadomie
przez całe życie.
Podobna sytuacja była w przypadku zdobywania wyższego wykształcenia na różnych specjalnościach, oprócz
filologii ukraińskiej i częściowo pedagogiki. Na wielu
kierunkach technicznych, matematycznych, przyrodniczych, medycznych czy prawniczych należało przejść na
język rosyjski, który najpierw był językiem nauczania,
a później językiem środowiska zawodowego. Diabelski
dylemat tego czasu – wybór między zachowaniem języka ukraińskiego i zdobyciem wyższego wykształcenia
z perspektywą wyższego statusu materialnego i społecznego, o którym nie mówiło się głośno. Zresztą, istniały „leki” przeciw takim „niezdrowym myślom”. Propaganda systematycznie przekonywała, że język rosyjski to
oczywisty postęp, zwiększenie możliwości rozwoju, to
internacjonalizm, podczas gdy język ukraiński to ograniczanie twoich możliwości, zamykanie się w opłotkach
narodowej wsi, a właściwie – to prawie nacjonalizm…
Wynikiem takiej zawoalowanej oraz otwartej zachęty do „dobrowolnego” odrzucania języka ojczystego
i przejścia na język rosyjski było znaczne powiększanie się kręgu tak zwanych rosyjskojęzycznych obywateli Ukrainy. Przez dziesiątki lat powtarzano: Rosja to
centrum, a wszystko inne – peryferie; język rosyjski jest
językiem wyższym, bardziej rozwiniętym, centralnym,
a wszystkie inne języki to języki peryferyjne, niedorozwinięte w porównaniu z rosyjskim jako wzorcem. Takie
zestawienie wytworzyło matrycę, która do dzisiaj istnieje w świadomości wielu ludzi. Dlatego, wyjeżdżając
ze wsi do miasta, do jakiegoś większego ośrodka, ludzie uruchamiają tę zakorzenioną radziecką matrycę –
jeżeli chcesz coś w życiu osiągnąć, musisz odrzucić to,
co narodowe, wypalić w sobie wszystko to, co wiąże się
ze wsią. W tym właśnie jaskrawo przejawia się taktyka
wyboru języka. To język wskazuje na społeczny i kulturowy status użytkownika, na jego światopogląd. Dlatego młodzież, która przyjeżdża do wielkiego miasta (np.
Kijowa) od razu chce podkreślić, że ta zmiana, polegająca na wewnętrznej zmianie kodu językowego już zaszła. Takie wyobrażenia są oczywiście dalekie od rzeczywistości i wynikają z braku wiedzy, czym w istocie jest
język. Jednak nad faktem, że taka matryca samooceny
kompetencji językowych funkcjonuje do dziś należałoby się głęboko zastanowić.
– Czy możliwe jest, aby Ukraina stała się silnym,
niezależnym, demokratycznym państwem w sytuacji,
w której język rosyjski i ukraiński będą miały jednakowy status?
– Ukraina nigdy nie będzie rozwiniętym, kwitnącym państwem, jeśli dalej będzie rozdzierana między
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prawdziwą Ukrainą i Rosją. Jeszcze raz podkreślam, że
problem języka rosyjskiego na Ukrainie to nie problem
wyłącznie samego języka. To problem politycznej zależności Ukrainy od Rosji. Język jako taki nie jest agresorem, nie jest zagrożeniem dla innych języków czy innych
narodów – agresorem i zagrożeniem jest ten, kto celowo wykorzystuje język (w tym przypadku język rosyjski) jako narzędzie do osiągnięcia nie celów językowych,
kulturowych, humanistycznych, ale ekonomicznych, politycznych i militarnych. Musimy sobie uświadomić, że
jeżeli naszym celem związanym z językiem ukraińskim
jest zjednoczenie całego społeczeństwa i stworzenie podstaw do zapewnienia rozwoju języków mniejszości narodowych na Ukrainie, to celem tych, którzy starają się
nadać językowi rosyjskiemu status państwowego jest
„roztopienie” Ukrainy w Rosji. W takim razie, jeśli miałby być wcielony w życie taki scenariusz, o jakim rozwoju
Ukrainy może być mowa? Jeszcze raz podkreślam: sprawa języka na Ukrainie to nie tylko sprawa wyboru języka komunikacji w różnych sytuacjach, to problem o wiele
ważniejszy, fundamentalny i strategiczny – w kontekście
wolności i niezależności Ukrainy.
– Jak Pan myśli, z czym związane jest podjęcie problematyki językowej właśnie teraz? Ustawa Kiwałowa
i Kolesniczenki została zaskarżona w Sądzie Konstytucyjnym jesienią ubiegłego roku i mniej więcej wtedy rozpoczęły się prace nad nową ustawą. Wcześniej nikt nie
zajmował się tą sprawą, żeby dodatkowo nie zaogniać sytuacji. Czy teraz, w trzecim roku wojny z Rosją, została
już przekroczona granica, za którą problem języka nie
gra aż takiej roli?
– Ja twierdzę, że sprawa języka dopiero teraz zaczyna
odgrywać naprawdę dużą rolę. W końcu w społeczeństwie
nastąpiła głęboka zmiana w ocenie tego problemu zarówno z pozycji pojedynczego użytkownika, jak i w sferze
państwowotwórczej. Od czasu, kiedy protestujący przed
Ukraińskim Domem wyrazili swój ostry sprzeciw wobec
Rady Najwyższej i Prezydenta w sprawie przyjęcia ustawy Kiwałowa–Kolesniczenki, w społeczeństwie zmieniła
się skala oceny sprawy języka. Można stwierdzić, że powiększyło się grono obywateli świadomych wagi tego problemu. Powstało wiele wolontariackich ośrodków nauki
języka ukraińskiego, organizacji pozarządowych działających na rzecz rozpowszechniania języka ukraińskiego
i rozszerzania sfer jego użycia oraz obrony praw ludności ukraińskojęzycznej. Widzimy już nawet pewne trwałe rezultaty tego rodzaju działalności, ale wciąż wynikają
nowe problemy.
Na fakt, że Sąd Konstytucyjny dopiero niedawno zajął się sprawą tej ustawy, składają się m.in. zmiany kadrowe, które zaszły w samym Sądzie. A poza tym, jest jeszcze

wiele nierozpatrzonych spraw, które wpłynęły do Sądu
przed tą ustawą. Trzeba też pamiętać, że sam problem
jest bezprecedensowy i wyjątkowo złożony, przez co nie
jest proste rozwiązanie tej kwestii. Jest w niej wiele bardzo ważnych elementów, które trzeba szczegółowo rozważyć, żeby później do nich nie wracać. Ja nie widzę ze strony Sądu Konstytucyjnego jakiegoś uprzedzenia. Myślę, że
okoliczności ułożyły się tak, że nie można było dłużej tego
ignorować i odwlekać. Dobrze, że w końcu to się dzieje
i dobrze, że przykuwa uwagę społeczeństwa, bo przypomina to władzy i całemu społeczeństwu, że język był i jest
sprawą zasadniczą, tym czynnikiem, który buduje państwo. A to znaczy, że zaniedbanie swojego języka to zaniedbanie swojego państwa.
Wrócę jeszcze do tego, że prace nad ustawą językową
trwają nie od dzisiaj. Pewne rozwiązania zostały zaproponowane już w 2012 roku, kiedy działała robocza grupa
pod kierownictwem Leonida Krawczuka. W tym zespole
pracowali także Wołodymyr Wasyłenko, uznany specjalista w zakresie prawa i dyplomata, Serhij Hołowatyj, także
wybitny prawnik, współpracujący z Oksaną Syrojid, która
jest aktualnie zastępcą Przewodniczącego Rady Najwyższej. Dlatego nie można mówić, że prace rozpoczęto dopiero teraz. Możliwe, że katalizatorem tych zmian stały się
wydarzenia w Sądzie Konstytucyjnym. Autorzy zdecydowali, że nie należy dłużej chować w szufladach wyników
swoich prac, tylko trzeba wnieść je pod obrady i dążyć do
zmian w prawie.
– Mam do Pana pytanie dotyczące badań społecznych
i priorytetów polityki państwowej. Sondaże wykazują, że
wśród priorytetów wskazywanych przez respondentów,
problem języka stanowi tylko 1‒2%. Wiadomo jak ten
wynik interpretować będą ci, dla których nie jest ważne jak nazywać się będzie kiełbasa („niech i po rosyjsku,
byleby była”). Problem w czym innym: ten 1‒2% świadczą o tym, że sprawa języka nie jest już konfliktogenna
i jest spokój w sferze, w której zawsze wrzało. Czy, według Pana, ten spokój należy utrzymywać?
– Pojęcie spokoju jest bardzo szerokie. Możemy go
traktować jako spokój społeczny, jako brak konfliktów: nie leje się krew, to znaczy, że jest spokój. Chociaż
ja bym powiedział, że to raczej jest sprawa indywidualnego punktu widzenia, niż obiektywnie mierzalna sytuacja. Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy w państwie
jest spokój, czy go nie ma. Dla państwa, jako złożonego organizmu społecznego, które organizuje wszystkie
sfery życia, najważniejsze jest, aby wszystkie jego części
działały jak należy: lekarze w swojej dziedzinie, nauczyciele w swojej, żeby prawidłowo funkcjonowały i język
i kultura… To jest fundament funkcjonowania państwa
i należy brać pod uwagę nie tylko to, czy w państwie jest

n u m e r

5 (82)

spokój, ale również, czy obywatele odczuwają wewnętrzny spokój, czy nie budzą się w nich jakieś antagonizmy,
które w pewnym momencie mogą zachwiać równowagę
społeczną. Sprawa języka to zawsze problem napięcia –
większego lub mniejszego, jawnego, czy ukrytego. Dlatego rzecz nie w procentach, a w tym, jaki model stosunków, system ocen przyjmuje społeczeństwo, aby to mogło
ochronić państwo.
Problem języka państwa to kocioł, w którym nie przestaje wrzeć. Jeżeli w państwie obowiązuje dobrze przemyślany, zrównoważony model sfery językowej społeczeństwa, to wrzenie tylko stymuluje pozytywny rozwój
państwa, hamuje przejawy negatywnych zjawisk. Wydaje mi się, że model funkcjonowania państwa w sferze języka, który przewidują nowe projekty ustawy – to model przejrzyście określonego współdziałania różnych
języków w granicach Ukrainy z wyraźną dominacją języka ukraińskiego jako urzędowego. Jeżeli społeczeństwo
świadomie przyjmuje i popiera taki model, to możemy
uznać problem języka na Ukrainie właściwie za rozwiązany, że zapewniono możliwość funkcjonowania języka
ukraińskiego jako urzędowego, integrującego całe społeczeństwo oraz uregulowano problem języków mniejszości
narodowych. W ten sposób uniemożliwione będzie wykorzystanie kwestii języka przez polityków i politycznych
spekulantów.
– Czy sprawa języka to „gra o sumie zerowej” w tym
znaczeniu, że jeden język może rozwijać się tylko kosztem ograniczeń innego języka? Czy możliwe jest umocnienie pozycji języka ukraińskiego bez osłabienia pozycji języka rosyjskiego?
– Jeżeli prawidłowo rozumiemy zadania czy rolę języka, różnorodność jego funkcji, to odpowiedź jest jednoznaczna: nie można w obrębie jednego pola funkcjonalnego rozszerzać sfery wykorzystania jednego języka bez
zwężenia sfery wykorzystania innych języków. Inna sytuacja jest niemożliwa. Podam prosty przykład: jeżeli wczoraj wszyscy w grupie dziesięciu pracowników mówili po
rosyjsku, a dzisiaj zmieniła się sytuacja (skład grupy) i już
pięcioro mówi po rosyjsku a pięcioro po ukraińsku, to
pole funkcjonalne języka rosyjskiego w obrębie tej grupy
już się zmieniło. A w sferze urzędowej, w której pracują
urzędnicy państwowi, zgodnie z obowiązującym prawem,
ten stosunek powinien wynosić 10:0. Bo obowiązkiem
urzędnika jest posługiwanie się językiem ukraińskim
w urzędzie. Dlatego twierdzenie, że sytuacja języka rosyjskiego nie ulegnie zmianie jest iluzją. Taki mechanizm podziału pola funkcjonalnego działa w grupach różnej wielkości, chociaż w różnych wypadkach mają zastosowanie
schematy o różnym stopniu złożoności, uwzględniające
wiele cech indywidualnych. Inna sprawa, że w warunkach
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nowej ukrainizacji, język rosyjski jako struktura, jako środek komunikacji, może pozostać bez zauważalnych zmian
(dotyczących gramatyki, składni, leksyki), może pozostać
potencjalnie dostępnym do wykorzystania na Ukrainie.
Zauważmy, że posługiwanie się językiem rosyjskim,
zresztą jak i każdym innym, ukraińskim także, wymaga
pracy umysłu, dołożenia pewnych starań. Polega to bowiem na ciągłym doborze odpowiednich struktur i form
językowych. Jeżeli osoba rosyjskojęzyczna chce zachować
swój język w nierosyjskojęzycznym otoczeniu, musi dokładać starań, aby podnosić swoje kompetencje językowe, musi dużo pracować nad sobą. Ta zasada dotyczy też
Ukraińców – w celu zachowania swojego języka, wzbogacania słownictwa, dbania o kulturę wypowiedzi każdy
użytkownik musi pracować nad sobą.
Oczywistym jest, że jeżeli podniesiemy status języka
ukraińskiego, to jednocześnie zmniejszy się liczba osób,
które będą szukały dla swoich dzieci szkół rosyjskojęzycznych, czy później rosyjskojęczycznych uniwersytetów. Dlatego nie można mówić, o jakiejś idealnej sytuacji, w której język ukraiński rozszerzać będzie swoje pole
funkcjonalne, a przy tym język rosyjski zachowa swoją dotychczasową pozycję.
– A może ta sytuacja rozwiąże się sama? Może ludzie powinni sami określać swoją tożsamość językową,
dobrowolnie przechodzić, lub nie, na język ukraiński,
może powinno się ich „stymulować, a nie przymuszać”?
– Podzielam Pańskie zdanie: nie przymuszać, a stymulować. Myślę jednak, że nie można polegać wyłącznie na
samoregulacji kwestii językowych, samemu zaś przyjąć
postawę obserwatora. Państwo jest narzędziem zarówno stymulacji, jak i przymusu, czy raczej zachęty. Jeżeli
ktoś ma zamiar przeszkadzać rozwojowi języka, to państwo powinno stać na jego straży. Bo ani korespondent gazety, ani dyrektor wytwórni filmowej, ani dyrektor szkoły, ani ludzie, którzy chcieliby bronić języka ukraińskiego
przed jakimś zamożnym biznesmenem lekceważącym język, nie będą w stanie oprzeć się takiemu nuworyszowi.
Tu musi wtrącić się państwo, wykorzystując swoją funkcję
regulacyjną. Dlatego formułowanie pewnych reguł funkcjonowania społeczeństwa, dostosowanie ich do innych
przepisów prawnych, stworzenie warunków do ich przestrzegania – to wszystko należy do zadań państwa. Zresztą do zadań państwa należy również zapewnienie środków na rozwój języka. Pojedynczy użytkownik języka czy
nawet grupa entuzjastów nie są w stanie zapewnić druku
podręczników dla szkół, produkcji filmów w języku ukraińskim, wsparcia zespołów i grup artystów, w szczególności dziecięcych…
Należy domagać się, żeby państwo rzeczywiście zapewniało środki na rozwój języka, a nie tylko deklaratywnie
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Profesorowie: Paweł Hrycenko i Feliks Czyżewski

lub częściowo, wydzielając na ten cel niewielkie sumy
z tego, czego urzędnicy przypadkowo nie zdołali jeszcze
wyprowadzić za granicę. Państwo nie może odkładać odpowiedniego wsparcia dla języka do czasu rozkwitu gospodarczego – ono jest potrzebne już teraz. Szczególnie
ważne jest dzisiaj, aby wzbudzić większe zainteresowanie
społeczeństwa Ukrainy problemami języka, aby w końcu uporać się ze skutkami rusyfikacji i tworzyć warunki do rozwoju nowej ukrainizacji. Tym razem politykom,
szczególnie tym, którzy lubią składać deklaracje bez pokrycia, nie uda się uniknąć wypełnienia obowiązku konstytucyjnego, dotyczącego budowy ukraińskojęzycznego
i ukraińskocentrycznego państwa, obowiązku doprowadzenia języka ukraińskiego do statusu pełnoprawnego języka państwowego.
– Gdzie jest granica, której państwo nie powinno
przekraczać w kwestii regulacji polityki językowej?
W którym miejscu sfera prywatna zmienia się w sferę publiczną lub państwową? Na przykład, rozmowa
sprzedawcy z klientem lub komunikacja pomiędzy pracownikami prywatnej firmy – to sfera publiczna, czy
prywatna?

Wręczenie Międzynarodowej Nagrody
im. J. Łobodowskiego, Lwów 2016.
Profesor P. Hrycenko – laureat (drugi z lewej)

– Wszystkie sfery, w których użytkownik wychodzi
poza obręb rodziny czy prywatnej komunikacji, jest sferą życia społecznego, komunikacji publicznej. To jest sfera publiczna i tu ma zastosowanie artykuł 10 Konstytucji
(który mówi, że: „państwo zapewnia wszechstronny rozwój i funkcjonowanie języka ukraińskiego we wszystkich
sferach życia społecznego na terenie całej Ukrainy”). Jeżeli ktoś przygotowuje produkt, który zamierza sprzedać, to
wchodzi w sferę społeczną i musi przestrzegać zasad komunikacji społecznej. Przestrzeganie tych zasad nie narusza praw człowieka. Poza tym, obok praw, istnieją też
obowiązki. Jeżeli ktoś z zasady przestrzega prawa i żyje
w społeczeństwie, nie wywołując konfliktów, nie będzie
dążył do zaostrzenia stosunków z innymi ludźmi. Każdy
lekarz, czy sprzedawczyni zachowa się godnie, ponieważ
wykonują swoje obowiązki zawodowe i zależy im na jak
najlepszych wynikach swojej działalności zawodowej. Dlatego nie będą stwarzać sytuacji konfliktowych, dotyczących szczególnie delikatnych kwestii uczuć narodowych
i językowych.
Należy sobie głęboko uświadomić, że proponowane regulacje prawne należy rozpropagować wśród jak najszerszych rzesz naszego społeczeństwa oraz wyjaśnić wszystko
z pozycji praw i obowiązków, podkreślając przy tym najważniejsze – tolerancję. Kiedy społeczeństwo obywatelskie
posiadać będzie jasno określony profil językowo-narodowy, to wówczas podoła samodzielnemu rozwiązywaniu
nowych, trudnych zadań, będzie zdolne odpowiadać na
nowe wyzwania.
Jestem przekonany, że stopniowo, krok po kroku, dojdzie do transformacji społeczeństwa, podczas której nastąpi wzmocnienie świadomości, że za językiem mogą
stać nie tylko wyartykułowane myśli, ale również polityka państwa, gospodarka państwa, stosunki międzynarodowe, a nawet godność człowieka. Bo, jeżeli prezydent sąsiedniego państwa twierdzi, że kogoś nie ma, że
nie istnieje, a tę osobę to nie razi i nie oburza, to, przepraszam, ale trudno mówić o godności takiej osoby. I tę
osobę, i państwo, i cały naród uważają za ułudę! Nie ma
cię, nie istniejesz, jesteś wymysłem. I twój dziad był wymysłem, i twój ojciec był wymysłem, i twoje dzieci też są
wymysłem. I ciebie to nie oburza do głębi? Wasyl Symonenko wypowiedział głębokie słowa: „Czy ty wiesz, że
jesteś człowiekiem?”, słowa wypełnione świadomością
wielkości człowieka. A kiedy ciebie rozdeptują, niszczą
naród, a ty milczysz – to jest to postawa niegodna miana człowieka. Bo człowiek – to godność. Dzisiaj nastał
szczególny czas – czas powstania z kolan, czas godności narodowej, czas obrony i odbudowy silnej ukraińskiej Ukrainy.
Rozmawiał Wołodymyr Semkiw
Przekład z ukraińskiego Maria Borciuch
i Marcin Kojder
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Instytucjonalizacja
folklorystyki na Uniwersytecie
Lwowskim im. Iwana Franki
Tekst przynosi informację o kompleksowych badaniach prowadzonych przez pracowników Katedry
Ukraińskiej Folklorystyki nad folklorem z obszarów południowo-zachodniej Ukrainy. Katedra nawiązuje do do
przedwojennej tradycji uczonych Uniwersytetu Lwowskiego tej miary, jak akademik Filaret Kolessa i prof.
Adam Fischer. Artykuł zawiera szczegółowe opisy tworzenia archiwum folkloru, podaje charakterystykę jego
zasobów i informuje o sposobach udostępniania materiałów. Szczegółowy opis struktur organizacyjnych Katedry Folklorystyki Ukraińskiej Uniwersytetu Lwowskiego,
zadań, a także efektów poszczególnych jednostek oraz
planów badawczych Katedry; to wszystko może być zachętą do nawiązania współpracy z podobnymi instytucjami w Polsce. Skróty artykułu pochodzą od Redakcji.
Od połowy lat 80. XX wieku, wówczas jeszcze na zniewolonej Ukrainie, rozpoczął się wieloaspektowy proces
odrodzenia narodowego. Jednym z jego istotnych elementów było zainteresowanie ojczystą historią, kulturą
tradycyjną i sztuką. W przestrzeni codziennej i społecznej, a także w sferach kulturalno-artystycznej i oświatowej miał miejsce aktywny „powrót” do tradycji narodowych, praktyk, symboli, idei – wszystkiego, co w czasie
długiej okupacji sowieckiej było całkowicie zakazane lub
zagłuszane ideologią. W humanistyce ukraińskiej jaskrawym symbolem odrodzenia nauki były badania nad folklorem jako dyscypliną uniwersytecką. Nie mniej symboliczne w tym procesie było i to, że początek tego procesu
miał miejsce na Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki, a więc w przestrzeni naukowej, która prawdopodobnie najdłużej zachowywała tradycje folklorystyki ukraińskiej jej klasycznej czy – jak kto woli – „złotej” doby
(przełomu XIX i XX wieku). Właśnie na Uniwersytecie
Lwowskim w latach 1939–1947 (z przerwą w czasie wojny) funkcjonowała Katedra Folkloru i Etnografii. Zrozumiałe jest, że demonstracyjne uruchomienie Katedry
Folkloru i Etnografii natychmiast po okupacji Galicyjskiej
Ukrainy było ideologicznym krokiem reżimu – wyrażeniem troski o rozwój nauki i kultury „wyzwolonych” galicyjskich Ukraińców. Jednak mimo nacisku ideologicznego
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i ograniczeń pracownicy nowo utworzonej Katedry (akademik Filaret Kolessa, prof. Adam Fiszer) starali się utrzymywać wysokie standardy i priorytety naukowe. W 1947
roku, niedługo po śmierci akademika Kolessy, Katedrę
Folklorystyki i Etnografii na Uniwersytecie Lwowskim zamknięto. Na dłużej niż 40 lat folklorystyka praktycznie
wypadła z dyskursu uniwersyteckiego, naukowego i pedagogicznego. Nie tylko we Lwowie, ale i w każdej innej
ukraińskiej uczelni wyższej w drugiej połowie XX wieku
nie było katedry folklorystyki ukraińskiej (tak jak nie było
też katedr folklorystyki muzycznej w akademiach muzycznych Ukrainy). Dlatego uruchomienie 1 września 1990
roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Lwowskiego specjalistycznej folklorystycznej naukowo-pedagogicznej instytucji – Katedry Ukraińskiej Folklorystyki
(dziś Katedra Ukraińskiej Folklorystyki im. Filareta Kolessy) okazało się ważnym wydarzeniem zarówno w kontekście odrodzenia narodowego Ukrainy, jak i rozwoju
humanistyki (spowodowało powstanie podobnych instytucji na innych uczelniach wyższych: 1991 roku otwarto Katedrę Folklorystyki Muzycznej w Konserwatorium
Lwowskim im. Mykoły Łysenki; w 1992 roku uruchomiono Katedrę Folklorystyki na Uniwersytecie Kijowskim im.
Tarasa Szewczenki, zaś w roku 1993 powołano Katedrę
Folklorystyki Muzycznej w Konserwatorium Kijowskim
im. Piotra Czajkowskiego).
W nowo utworzonej Katedrze, wysiłkami pierwszych
wykładowców (kierownika – prof. Teofila Komaryncia,
docentów Iwana Ostapyka i Wasyla Iwaszkiwa, z czasem prof. Iwana Denysjuka), rozpoczęła się mozolna
praca nad rozbudową folklorystyki na Uniwersytecie
Lwowskim w kierunku naukowo-badawczym i metodycznym. Powstałą w roku 1990 specjalizację „folklorystyka”, mającą na celu przygotowanie fachowców
z zakresu folkloru i folklorystyki ukraińskiej w ramach
specjalności „język ukraiński i literatura”, przekształcono w roku 1995 w specjalność filologiczną „folklorystyka”. Wkrótce przy Katedrze zostały uruchomione
studia doktoranckie z zakresu folkloru (w 1999 roku
powołano radę naukową do przeprowadzania obron
dysertacji doktorskich).
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Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden profil Katedry, który, jak mi się wydaje, można traktować jako dobry
przykład instytucjonalizacji folklorystyki na klasycznym
uniwersytecie, jako gałęzi naukowo-badawczej i naukowo-pedagogicznej. Chodzi o szczególny instytucjonalny
kompleks, rozbudowany na bazie kadrowej oraz materiałowo-technicznej Katedry. Ten instytucjonalny kompleks
tworzą: 1) Katedra Folklorystyki Ukraińskiej im. Filareta Kolessy, 2) Laboratorium Badań Folklorystycznych, 3)
Folklorystyczne Archiwum Katedry Folklorystyki Ukraińskiej, 4) Elektroniczne Archiwum Folkloru Ukraińskiego.
Rozbudowa kompleksu rozpoczęła się w 2004 roku
jako praktyczne wcielenie koncepcji dokumentowania
ukraińskiej tradycji folklorystycznej, opracowanej w Katedrze (autorzy: doc. Iryna Dowhaljuk i doc. Andrij Wowczak). Termin dokumentowanie tradycji folklorystycznej
(lub dokumentacja folklorystyczna) obejmuje szereg działań naukowych, ukierunkowanych na kształtowanie bazy
źródłowej folklorystyki: zapis zjawisk folklorystycznych;
transkrypcja zapisów folklorystycznych, archiwizacja dokumentów folklorystycznych. Poziom dokumentowania
folkloru określa bezpośrednio wartość naukową, autentyczność i dostępność bazy folklorystycznej, i w ten sposób maksymalizuje możliwości i efektywność dalszych
badań naukowo-teoretycznych i postępu tej nauki. Celem koncepcji, w kontekście aktualnych tendencji światowych, jest poszerzenie i pogłębienie obszaru studiów
ludoznawczych. Każda jednostka wspomnianego kompleksu ma inny status instytucjonalny i zakres obowiązków. Jednostki te, współpracując i wzajemnie się uzupełniając, są ukierunkowane na prowadzenie dokumentacji
tradycji folklorystycznej oraz przygotowanie specjalistów
z tej dziedziny nauki. W dalszej części artykułu przeanalizuję najważniejsze kompetencje wymienionych jednostek.
Katedra Folklorystyki Ukraińskiej im. Filareta Kolessy
jest instytucją naukowo-pedagogiczną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Lwowskiego (aktualnie w Katedrze pracuje 15 wykładowców). W 2004 roku, biorąc pod
uwagę aktualne tendencje dokumentacyjne w ludoznawstwie światowym oraz możliwości techniczne, które stają
się dostępne w dobie informatyzacji, pracownicy Katedry
(Iryna Dowhaljuk i Andrij Wowczak) rozpoczęli realizację koncepcji dokumentacji folklorystycznej; modyfikowano
i zweryfikowano zasady gromadzenia materiałów przez
studentów; włączono do programu nauczania archiwizację zebranych materiałów folklorystycznych.
Duży nacisk został położony na zapisy folkloru, ponieważ właśnie od poziomu metodologicznego, technicznego i organizacyjnego zależy jakość i ilość zapisanego materiału oraz efektywność pracy naukowej. Najważniejszym
kryterium zapisu folkloru jako naukowego dokumentu państwowego jest jego obiektywność. Podstawowym

narzędziem służącym do osiągnięcia tego celu jest metodyka poseansowego zapisu folkloru1, zaś najważniejszą jednostką zapisu jest seans zapisu2. Seans zapisu charakteryzuje się optymalną liczbą jego elementów. Są to: czas,
miejsce, uczestnicy, treść i kontekst. Wszystkie te zarejestrowane elementy tworzą jako całość – dokument rzeczywistości. Kolejnym wymogiem metodologicznym zapisów folklorystycznych jest kompleksowość. Wyraża się ona
w zapisie zarówno elementów werbalnych i muzycznych
utworu folklorystycznego, jak i niewerbalnych komponentów. Te ostatnie dotyczą wykonania danego zjawiska
folklorystycznego. Uwzględnia się tutaj kontekst funkcjonowania utworu. Są to: maniera wykonania, źródła kształtowania repertuaru folklorystycznego wykonawcy, życiorys wykonawcy. Wszystko to jest istotne dla zrozumienia
repertuaru wykonawcy, jego działalności muzycznej, pozwala też określić tradycje folklorystyczne w rodzinie artysty ludowego, poznać wspólnotę kulturową, w której
przebywa. Taki kompleksowy opis pozwala na wskazanie
funkcji utworu folklorystycznego w procesie komunikacji
oraz określenie charakteru wydarzenia folklorystycznego. Służy ustaleniu wzajemnych relacji pomiędzy wykonawcą i audytorium zachodzących w trakcie wykonywania utworu, wskazaniu specyfiki odbioru i interpretacji
utworu przez audytorium. Daje możność pełnego określenia rejestrowanego obrzędu (kompleks działań, sytuacji, wyobrażeń, w których żyje i jakim towarzyszy utwór
folklorystyczny), wreszcie ogólnego kontekstu kulturowo-społecznego tradycji folklorystycznej.
Wraz z upowszechnieniem technologii cyfrowej stosowanej w praktyce eksploracyjnej Katedry, konieczne
okazało się opracowanie metodyki zapisu społecznego. Zakłada się rejestrowanie pełnego procesu wykonania i komunikacji, które istnieją podczas seansu zapisu. Tak więc
należy dokonać prócz zapisu cech treściowych i formalnych wykonanych utworów folklorystycznych, także całego zespołu cech artystycznych bądź estetycznych.
Taki wymóg metodologiczny jest stosowany przy zapisie tradycyjnego repertuaru wykonawcy ludowego bądź
zespołu. Daje to możliwość uzyskania pełnego wyobrażenia tradycji folklorystycznej w ujęciu synchronicznym.
Rezultatem wdrożenia tych i wielu innych nowych metod
eksploracyjno- poszukiwawczych są wysokiej jakości zapisy folkloru, których podstawą są niewyizolowane utwory folklorystyczne i źródłowe kompleksy folklorystyczne,
reprezentujące określoną tradycję ludową. Na poziomie
technicznym tak wyodrębniony kompleks zjawiska folklorystycznego to zbiór różnych, pod względem formy i formatu, dokumentów. Są to: zapis dźwiękowy i wideo, fotografia, zapis notowany, rysunkowy itp.
Transkrypcja zapisów folklorystycznych polega na odzwierciedleniu za pomocą alfabetu (poprzez zapis na
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kartkach papieru lub wprowadzenie do nośników elektronicznych) tekstu słownego i muzycznego, kontekstu,
zapisanego na nośnikach audio i wideo, zjawiska folklorystycznego. Właśnie z wymienionej specyfiki opisu zjawiska folklorystycznego wynika konieczność odpowiedniego przygotowania filologów. Katedra,dokumentując
tradycję folklorystyczną, specjalizuje się głównie w transkrypcji elementów werbalnych. Ukierunkowani na dokumentację folkloru w jego odmianie oralnej, pracownicy
Katedry stosują taką metodologię transkrypcji, która pozwala wyodrębnić obok werbalnego komponentu także
ważne funkcje semantyczne. Wyrażają je cechy wykonania (szczególnie niewerbalne) oraz kontekst wykonywania
utworu (sytuacja wykonania). Dążąc do całościowego i obiektywnego zapisu transkrypcji utworu folklorystycznego, przyjmuje się zasadę uwzględniania całego
tła: tekst werbalny, manierę wykonawczą i elementy wykonania ustnego, wzajemne oddziaływanie uczestników
komunikacji folklorystycznej itp. Transkrypcja tekstów
mówionych opiera się na regule: „pisz tak, jak słyszysz”,
z maksymalnym wykorzystaniem kodyfikowanych zasad
pisowni (ortografii), aby uniknąć zbędnych komplikacji
w odbiorze i interpretacji treści utworu. W prowadzonej
transkrypcji tekstu uwzględnia się cechy gwarowe. W czasie odtwarzania specyfiki wykonania ustnego odzwierciedlamy szczegółowo cechy fonetyczne wypowiedzi informatora, podstawowe cechy jego maniery wykonawczej,
dokładnie śledzimy momenty współdziałania uczestników komunikacji folklorystycznej (obcowanie wykonawcy ze słuchaczami, reakcja audytorium na utwór i inne).
W trakcie transkrypcji utworów folklorystycznych podajemy też kwestie dotyczące tekstologii folkloru, takie, jak:
redagowanie tekstu, fachowy komentarz treści i opis specyfiki wykonania.
Archiwizacja folklorystyczna prowadzona w Katedrze
obejmuje kompleks działań z zakresu przygotowania zapisanych i transkrybowanych materiałów folklorystycznych
niezbędnych do przechowywania w archiwum folklorystycznym. Proces przechowywania materiałów w archiwum to uporządkowanie dokumentów oraz ich usystematyzowanie w archiwum, następnie katalogowanie oraz
zapewnienie możliwości ich efektywnego wykorzystania
w badaniach naukowych, w pracy oświatowej i kulturalno-artystycznej. Spośród prac Katedry dotyczących uporządkowania dokumentów archiwalnych należy wskazać kompleksową pasportyzację zapisów folklorystycznych,
która jest logiczną kontynuacją metodologii poseansowej i kompleksowych zapisów. W przeciwieństwie do odrębnej dokumentacji każdego zapisanego utworu folklorystycznego, na którą składa się informacja, zawierająca
imię, rok i miejsce urodzenia, wykształcenie informatora,
czas i miejsce zapisu, dane eksploratora), to dokumentacja
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kompleksowa ukierunkowana jest na seans zapisu jako
jednostki zapisu i przewiduje zanotowanie szerokiego
spektrum informacji, o których była mowa wyżej oraz innych ważnych informacji towarzyszących: a) informacje
ogólne o seansie eksploratorskim, data, czas, miejsce, warunki i charakter przeprowadzenia, kontekst zapisu; b) informacje o uczestnikach seansu: informatorzy (imię i nazwisko, rok i miejsce urodzenia, pochodzenie społeczne,
wykształcenie, zawód, a także dane biograficzne, informacje o działalności artystycznej informatora i jego rodziny, informacje o środowisku kulturowym respondenta),
informacje o słuchaczach (współuczestniczących) i eksploratorach; c) informacje o zanotowanym podczas seansu materiale folklorystycznym (początek utworu folklorystycznego, kwalifikacja gatunkowa, wykonawca utworu);
d) informacje o technicznych parametrach zapisu seansu;
dokumenty, które są nośnikami zapisu (zapis audio, fotografie, transkrypcja tekstowa); e) informacje dotyczące
opracowania seansu (osoba transkrybująca tekst, melodię;
archiwista). W celu notowania wspomnianych informacji
utworzono specjalny formularz (zawiera 57 rubryk), które
dla ułatwienia połączono z transkrypcją tekstową folklorystycznych i kontekstowych materiałów seansu. W rezultacie otrzymaliśmy dokument, który spójnie opisuje seans folklorystyczny, jego część tekstową i jest pomocny
dla całościowej orientacji w treści zapisów audio i wideo.
Należy podkreślić, że wymienione kwestie teoretyczno-metodologiczne dotyczące dokumentacji folklorystycznej Katedra stara się wprowadzać w życie w swojej
działalności naukowo-pedagogicznej. W ciągu ostatniego dziesięciolecia wprowadzono tzw. „pełny cykl”
przygotowania zawodowego studentów folklorystów
dotyczący dokumentowania folkloru (od zapisu w warunkach terenowych, transkrypcji i opracowania archiwalnego do wykorzystania w pracy naukowej). Tutaj, co
prawda, nie wszystko się udało wprowadzić w postaci
pełnych dyscyplin naukowych [...]. Dlatego dzisiaj głównym obszarem działalności służącej do przyswojenia
zasad dokumentacji folklorystycznej jest tzw. „praktyka folklorystyczna” (dyscyplina znajdująca się w programie nauki na poziomie licencjatu na specjalizacji „język
ukraiński i literatura”, 2 semestr, 84 godziny). „Praktykę
folklorystyczną” Katedra traktuje jako naukową formę
badań terenowych, podczas których studenci otrzymują możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej [...]. W ramach godzin praktyki odbywają się zajęcia, które przygotowują do terenowych
badań folklorystycznych. Po przeprowadzeniu zaś tych
badań są zajęcia, na których opracowuje się materiały
terenowe. Studenci ustalają zasady transkrypcji utworów ustnych, przyswajają zasady kompleksowej dokumentacji zebranych informacji, segregują archiwalne
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materiały folklorystyczne, zapoznają się z zasadami ich
katalogowania.
Laboratorium Badań Folklorystycznych (LBF) – jednostka naukowo-metodyczna i naukowo-badawcza, znajdująca się strukturze Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Lwowskiego; funkcjonuje od 2010 roku w ścisłej
współpracy z Katedrą Folkloru Ukraińskiego im. Filareta
Kolessy (faktycznie jest jej jednostką pomocniczą). Laboratorium (LBF) w 2017 roku zatrudniała dwie osoby, kolejnych troje uczestniczy przy projektach Laboratorium
w ramach grantu naukowo-badawczego.
Współpracując z Katedrą Folkloru Ukraińskiego, Laboratorium (LBF) za główny cel swojej działalności postawiło zapewnienie pełnego cyklu dokumentowania ukraińskiej tradycji folklorystycznej. Są to następujące etapy:
zapis folkloru, transkrypcja zapisów folkloru, systematyzacja i archiwizacja dokumentów. Zadania te Laboratorium realizuje na poziomie naukowo-metodologicznym
i naukowo-badawczym.
Na płaszczyźnie naukowo-metodologicznej zadania
Laboratorium są następujące: 1) współudział w studenckich terenowych badaniach folklorystycznych (praktyka
folklorystyczna), obejmująca opracowanie metodycznych
materiałów dotyczących dokumentowania tradycji folklorystycznej3; przeprowadzenie warsztatów mających na
celu specjalistyczne przygotowanie studentów do praktyki folklorystycznej; konsultacje kierowników praktyk
w aspektach technicznym i organizacyjnym pracy terenowej; 2) obsługa techniczna praktyk terenowych: konsultacje i praktyczne zapoznanie się ze sprzętem rejestrującym; wyposażenie uczestników praktyk w sprzęt do
zapisu audio i wideo, sprzęt fotograficzny oraz pomocniczy; 3) opieka metodologiczna i praktyczna nad pracami
studenckimi (transkrypcja, systematyzacja i archiwizacja)
zebranych materiałów.
Wśród priorytetów naukowo-badawczych Laboratorium znajduje się rozbudowa nowoczesnego archiwum
audiowizualnego folkloru ukraińskiego i umożliwienie korzystania z niego przez studentów, naukowców i badaczy
kultury ludowej. Dlatego też pracownicy Laboratorium
od samego początku zajęli się reorganizacją strukturalną Archiwum Katedry Folkloru Ukraińskiego. Aktualnie Laboratorium systematycznie archiwizuje nowe zapisy materiałów terenowych; są to dokumenty w postaci
elektronicznej. Natomiast dokładne opracowanie archiwalne dokumentów w wersji papierowej jest utrudnione
ze względu na brak pomieszczeń, w których mogłyby być
przechowywane te materiały. Pracownicy Laboratorium
w miarę swoich możliwości archiwizują materiały folklorystyczne dostarczane z prywatnych archiwów.
Najważniejsze miejsce w działalności archiwalnej Laboratorium zajmują opracowanie teoretyczne i praktyczna

realizacja strategii archiwizacji elektronicznej; w jej ramach w 2014 roku pracownicy Laboratorium uruchomili
Elektroniczne Archiwum Folkloru Ukraińskiego (http://
folklore-archive.org.ua) – specjalistyczny serwis internetowy (baza danych i strona internetowa) służący do
elektronicznej prezentacji materiałów folklorystycznych
(o tym dalej).
Archiwum Folklorystyczne jest jednostką nie w pełni sformalizowaną: brakuje pracowników etatowych, nie
ma stałego finansowania ani własnej siedziby. Materiały
Archiwum znajdują się w pomieszczeniach wykładowych
Katedry Folkloru Ukraińskiego (KFU). Obsługą Archiwum zajmują się pracownicy Laboratorium Badań Folklorystycznych. Nazwą „Archiwum Folkloru KFU” (dalej:
Archiwum) firmuje się zbiory dokumentów, będących
rezultatem wieloletniej terenowej działalności naukowo-badawczej Katedry oraz współpracowników Laboratorium. Archiwum jest wspólnym projektem naukowo-badawczym Katedry Folkloru Ukraińskiego i Laboratorium
Badań Folklorystycznych.
Początki Archiwum sięgają połowy lat 80. XX wieku.
Wówczas podstawę zbiorów tworzyły rękopiśmienne zapisy folkloru. Od powstania Katedry w 1990 roku do roku
2010 Archiwum gromadziło przede wszystkim materiały
terenowe zebrane przez studentów. Od roku 2004 rozpoczęto reorganizację, kładąc większy nacisk na archiwizację audiowizualną. Jednak dopiero po utworzeniu Laboratorium Badań Folklorystycznych, tj. w roku 2010, pracę
archiwalną w Katedrze udało się sprofesjonalizować. Dziś
zbliżamy się, naszym zdaniem, do optymalnego poziomu
funkcjonowania Archiwum KFU. Praca odbywa się na
dwóch wspólnych płaszczyznach, tj. naukowo-badawczej
i naukowo-pedagogicznej. Początkowe prace archiwalne
są prowadzone przez studentów, uczestniczących w badaniach terenowych w ramach praktyk folklorystycznych.
Zapoznają się oni z całym procesem obejmującym kilka
etapów, poczynając od zapisów terenowych aż do etapu
tworzenia dokumentów archiwalnych. Tak więc studenci porządkują zebrane przez siebie materiały terenowe,
prowadzą ich kompleksową dokumentację, systematyzują
uzyskane informacje folklorystyczne i częściowo archiwizują te dokumenty. Po ukończeniu przez studentów pracy archiwalnej nad zapisami terenowymi i przekazaniu
tych materiałów do Archiwum KFU, dalszym ich opracowaniem zajmują się pracownicy Laboratorium. Zamykają oni proces archiwizacji otrzymanych dokumentów,
tj. umieszczają je na odpowiednich poziomach archiwum
(wraz z określeniem ich wartości), zapewniają ich fizyczne utrwalenie (kopie zapasowe, przeniesienie z dawnych
nośników na nowe) oraz określają możliwość wykorzystania tych materiałów w badaniach naukowych i w pracy oświatowo-kulturalnej itp.
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Zgodnie z typologią archiwów Raya Edmondsona4 Archiwum KFU można klasyfikować – w zależności od stosowanych kryteriów – jako audiowizualne archiwum typu
akademickiego (uniwersyteckiego), jeśli chodzi o pochodzenie bądź – jeśli chodzi o przedmiot archiwizowania – jako tematyczne lub specjalistyczne. Ze zbiorów
Archiwum korzysta środowisko akademickie: przede
wszystkim studenci i wykładowcy prowadzący badania
nad tradycją ludową. Archiwum pozostaje również do
dyspozycji specjalistów spoza Uniwersytetu, zajmujących
się folklorem, jak też – badaczy-amatorów i popularyzatorów folkloru.
Podstawę zbiorów Archiwum KFU tworzą materiały
folklorystyczno-etnograficzne zebrane w terenie w czasie
praktyk studenckich. Jeśli chodzi o specyfikę pochodzenia, to materiał archiwalny jest gromadzony w dwóch
głównych zbiorach Archiwum, określanych jako zbiory
EK i IEK.
Zbiór EK – zawiera materiały archiwalne pochodzące ze
studenckich praktyk terenowych. Zajęcia te były organizowane od roku 1991 w formie obozów dla studentów i wykładowców Katedry Folkloru Ukraińskiego. Podczas tych
kompleksowych (z rzadka tematycznych) obozów dokumentowano tradycję ludową określonego obszaru. Ramy
chronologiczne dokumentów zbioru EK sięgają od roku
1982 do dziś. Gromadzone materiały folklorystyczno-etnograficzne zawierają dane dotyczące folkloru i zwyczajów głównie terenów zachodniej Ukrainy (Bojkowszczyzna, Huculszczyzna, Zachodnie Podole, Pokucie, Wołyń,
Polesie Zachodnie; pojedyncze ekspedycje przeprowadzane były na obszarach Słobożańszczyzny, Polesia Wschodniego, Besarabii Północnej). Jeśli chodzi o jakość i ilość
zapisów oraz poziom dokładności transkrypcji i uporządkowania materiałów, to zbiór EK da się określić jako
największy i najbardziej usystematyzowany w Archiwum
KFU.
Zbiór IEK – zawiera dokumenty archiwalne, które stanowią materiały folklorystyczno-etnograficzne pochodzące z praktyk studenckich typu stacjonarnego. Były one
przeprowadzane indywidualnie, w miejscu zamieszkania
studenta. Zbiór IEK stanowią materiały gromadzone od
1990 roku do dziś. Materiały folklorystyczno-etnograficzne, pochodzące z indywidualnych badań terenowych realizowanych przez studentów, nie przedstawiają tak dobrego poziomu naukowego, jak te, wcześniej omówione,
z obozów; są jednak bardziej zróżnicowane pod względem geograficznym. Dają wyobrażenie o folklorze tych
miejsc, z których pochodzą studenci.
W zbiorach Archiwum KFU zdeponowano dokumenty tradycji ludowej w różnych formach zapisu. Są więc zapisy audiowizualne, fotograficzne, graficzne i tekstowe,
dokonane na różnych typach nośników (przeważnie są
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to pliki elektroniczne, ale także kasety magnetofonowe,
taśmy (z materiałem zebranym od roku 1964 do dziś).
Liczne są dokumenty dźwiękowe1. Niewielka część tych
dokumentów została zapisana na taśmach magnetofonowych (23 szpule z materiałami z ekspedycji dialektologicznych z lat 1964–1968); trochę więcej jest kaset magnetofonowych (300 kaset – zapisy z praktyk studenckich
z lat 1980–1990). Te historyczne nośniki dźwiękowe zostały zdigitalizowane. Zasadnicza część zapisów Archiwum
stanowią nowe dokumenty w wersji cyfrowej w postaci plików; zostały zapisane przy pomocy rejestrujących
urządzeń cyfrowych (dyktafony) – 7478 plików). W zbiorach Elektronicznego Archiwum Ukraińskiego Folkloru
KFU znajdują się materiały stanowiące 3228 godzin zapisów dźwiękowych (stan na luty 2017 roku).
Ponieważ podstawę zbiorów Archiwum KFU są dokumenty audiowizualne (zapisy audio i wideo, fotografie
w formacie analogowym i cyfrowym), charakteryzujące
się nietrwałością nośników i ich technologii, to głównym
zadaniem działalności Archiwum jest zachowanie dokumentów. Realizacja tej funkcji jest utrudniona, głównie ze względu na brak specjalistycznego pomieszczenia,
które mogłoby służyć do przechowywania dokumentów
archiwalnych (w formie papierowej i innych nośnikach
fizycznych), a także brak przestrzeni wirtualnej do automatycznej obróbki i przechowywania materiałów w formie elektronicznej. Taka sytuacja charakterystyczna jest
dla większości akademickich archiwów folklorystycznych
na Ukrainie. Tłumaczyć to można nie tyle brakiem środków, ile brakiem świadomości dotyczącej znaczenia pracy archiwalnej w badaniach i roli kultury niematerialnej.
Jest to zjawisko charakterystyczne dla społeczeństw posttotalitarnych Europy Wschodniej5.
Elektroniczne Archiwum Folkloru Ukraińskiego
(EAFU) – czwarty element instytucjonalnego kompleksu folklorystyki w Uniwersytecie Lwowskim. Podobnie jak
Archiwum Folklorystyczne Katedry, także EAFU, nie ma,
jak dotychczas, statusu oficjalnej instytucji. Brakuje bowiem etatowych pracowników, finansowania i pomieszczeń. W rzeczywistości EAFU funkcjonuje na podobnych
zasadach, jak Laboratorium Badań Folklorystycznych.
Dziś Elektroniczne Archiwum Folkloru Ukraińskiego to
projekt internetowy (baza danych i strona internetowa)
służący do zamieszczania i prezentacji materiałów folklorystycznych w celu ich badania i udostępniania (http://
folklore-archive.org.ua/).
Projekt zapoczątkowano w 2012 roku przy wsparciu finansowym Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy.
Jego celem jest uzasadnienie teoretyczno-metodologiczne i praktyczna realizacja idei archiwizacji elektronicznej
Ponieważ nasze Archiwum jest stosunkowo „młode”, to takie interesujące
nośniki historyczne jak wałki woskowe czy płyty u nas nie występują.
1
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zjawisk folklorystycznych. Nad rozbudową EAFU wspólnie pracują fachowcy z zakresu folklorystyki i informatyki: dr nauk filologicznych Andrij Wowczak (koncepcja archiwizacji elektronicznej), mgr matematyki Roman Sułym
(programowanie archiwum elektronicznego), mgr folklorystyki Marija Papisz, Oksana Szutka i Sołomija Mazur
(archiwizacja). 1 października 2014 roku Elektroniczne
Archiwum Folkloru Ukraińskiego zaczęło działać w Internecie pod adresem: http://folklore-archive.org.ua.
EAFU powstało przede wszystkim z potrzeby rozwiązania problemu dostępu do materiałów archiwalnych Archiwum Folkloru KFU. Skoncentrowano się na wykorzystaniu technologii informatycznych (chodzi o katalogi
elektroniczne, bazy danych, algorytmy wyszukujące i systematyzujące, przechowywanie danych na serwerach).
Archiwum dzięki temu może nie tylko organizować i operować dużą ilością danych, ale także ma możliwość coraz lepiej przechowywać (w przestrzeni wirtualnej) oraz
udostępniać zarchiwizowane dokumenty o różnej formie
i formacie zapisu w Internecie. Elektroniczne Archiwum
Folkloru Ukraińskiego da się sklasyfikować – zgodnie
z typologią instytucji archiwalnych – jako elektroniczne audiowizualne archiwum specjalistyczne. Na obecnym etapie EAFU koncentruje się na gromadzeniu i prezentacji elektronicznej zapisów terenowych ukraińskiej
tradycji ludowej, zrealizowanych zgodnie z metodologią zapisu poseansowego[...]. Świadomie skoncentrowano się na archiwizacji materiałów terenowych, chodzi bowiem o wprowadzenie tych materiałów do szerokiego
obiegu naukowo-badawczego i pozanaukowego. Zasadniczym jest danie możliwości obserwacji zjawisk folklorystycznych w postaci maksymalnie zbliżonej do ich naturalnego, żywego występowania. Tego typu materiał [...]
jest bez wątpienia najcenniejszym źródłem folkloru. [...]
EAFU jest faktycznie pierwszym na Ukrainie ośrodkiem
badawczym służącym rozwiązaniu tych problemów. Planujemy [...] zbudować nowe struktury, które pozwoliłyby
efektywnie umieścić w EAFU także takie wrażliwe typy
źródeł, jak odręczne zapisy folklorystyczne oraz materiały drukowane. Byłaby to podstawa dla przyszłego wielkiego elektronicznego archiwum ukraińskiego folkloru.
Tak pomyślane archiwum będzie, jak sądzimy, efektywnym instrumentem gromadzenia i popularyzacji informacji o tradycji folklorystycznej naszego narodu, przedstawionych we wszystkich możliwych formach i formatach
zapisu i edycji.
Jeśli chodzi o formę i format archiwizowanych materiałów, to EAFU jest dziś ukierunkowane na deponowanie
materiałów audiowizualnych tradycji ludowej, zrealizowanych w formacie cyfrowym lub zdigitalizowanych. Obróbka tego materiału odbywa się na podstawie transkrypcji
tekstowych zapisów folkloru. Struktura Archiwum jest

otwarta na przyjęcie dokumentów zarówno liniowego, jak
i nieliniowego typu zapisu. Planujemy – wraz z postępującym rozwojem technologii informatycznych i ich dostępnością – umieszczania w Archiwum także zapisów wideo.
Elektroniczne Archiwum Folkloru ukraińskiego powstało z doświadczeń wyniesionych podczas tworzenia
Archiwum Folklorystycznego KFU. Biorąc pod uwagę
zbieżność koncepcji archiwizowania stosowanej w Archiwum Folklorystycznego KFU z koncepcjami – w szeregu
archiwów czołowych instytucji ukraińskich zajmujących
się folklorem (szczególnie lwowskie i kijowskie laboratorium etnomuzykologii), to można przewidywać możliwość deponowania ich materiałów w EAFU.
Obecnie zapisem materiałów archiwalnych w EAFU
zajmują się pracownicy Laboratorium Badań Folklorystycznych (mgr folklorystyki Marija Papisz, Oksana Szutka, Sołomija Mazur, Lilija Szuma). Proces deponowania
rozpoczyna się od rzetelnego przygotowania materiałów
archiwalnych: kontroli dokumentacji; sprawdzenia opisu;
sprawdzenia transkrypcji tekstów folklorystycznych oraz
komentarzy; potwierdzenia kwalifikacji gatunkowej tekstów. Ponadto archiwiści sprawdzają, czy dołączona jest
metryczka dotycząca informatorów, którą następnie usuwają z kopii materiałów archiwalnych przeznaczonych
do zdeponowania w EAFU. Następnie wprowadzają materiał do bazy danych EAFU i natychmiast udostępniają w Internecie.
W strategii budowy EAFU podjęto próbę połączenia
kilku metod, ukierunkowanych, z jednej strony, na usatysfakcjonowanie wąsko pojętych potrzeb folklorystyki w nowoczesnej dostępnej bazie źródłowej, a z drugiej strony, na
zainteresowanie przeciętnego użytkownika materiałami
Archiwum ( w konsekwencji także pracami folklorystów).
W praktyce oznacza to deponowanie w EAFU reprezentatywnego materiału folklorystycznego. Są to bądź materiały
z organizowanej na szerszą skalę ekspedycji badającej tradycję folklorystyczną określonego obszaru, bądź materiały
pochodzące z indywidualnych badań terenowych, poświęconych np. określonemu gatunkowi folklorystycznemu.
Specjaliści EAFU, dzięki tak zgromadzonym materiałom, planują przedstawić tradycję folklorystyczną głównych regionów folklorystyczno-etnograficznych Ukrainy.
[...] Aktualnie umieszczane są w EAFU materiały pochodzące z zachodniej Ukrainy. W kartotekach elektronicznych EAFU zdeponowano i udostępniono (w Internecie)
materiały z sześciu edycji badań terenowych. Przedstawiają one folklor Zachodniej Bojkowszczyzny i Zachodniego Polesia (materiał w trakcie udostępniania); ponadto
materiały prezentują tradycję kolędowania (rejon jaworowski w obwodzie lwowskim), pieśni powstańcze w repertuarze jednego wykonawcy (Marija Maksymyszyn, 85
lat, wieś Zapytiw w obwodzie lwowskim). W liczbach ten
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materiał obejmuje 69 zarejestrowanych seansów, 2780
utworów folklorystycznych i 2178 komentarzy zapisanych
u 151 informatorów przez 37 eksploratorów(stan na czerwiec 2017 r.).

Uniwersytet Lwowski im. I. Franki

Jedną z cech charakterystycznych EAFU, wyróżniających je spośród wielu baz spuścizny kultury niematerialnej, które możemy dziś odnaleźć w Internecie, jest kompleksowość prezentacji tradycji folklorystycznej. Utwór
folklorystyczny w EAFU jako najbardziej poszukiwany
obiekt w archiwum folklorystycznym, pojawia się przed
użytkownikiem nie jako materiał wyizolowany i abstrakcyjny, lecz jako kompleks elementów tworzących całość,
o określonej formie werbalnej i /lub muzycznej tekstu,
składający się z zapisu audio i/ lub wideo, wraz ze standardowym doborem metadanych (czas i miejsce zapisu, informacje na temat respondenta i eksploratora itd.).
Utwór folklorystyczny ukazany jest jako zespół elementów seansu (wraz z informacjami, które udało się uzyskać
eksploratorowi w czasie badań terenowych) w kontekście
innych zjawisk folklorystycznych. Spektrum informacji
sięga od poziomu funkcjonowania utworu folklorystycznego (sytuacja komunikatywna, środowisko wykonawcy
i okoliczności realizacji utworu itp.) do poziomu badań
naukowych nad tradycją folklorystyczną (przebieg seansu, badań terenowych). W rezultacie EAFU powstaje jako
kompleks źródłowy, który nie tylko oferuje swoim użytkownikom informacje o określonym utworze folklorystycznym (w postaci oddzielnej strony internetowej), ale
także pokazuje możliwości zdobycia nowej wiedzy, dzięki
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samodzielnemu korzystaniu z towarzyszących informacji na stronie. Taki format prezentacji/dostępu do zjawisk
folklorystycznych w archiwum elektronicznym, naszym
zdaniem, będzie sprzyjał głębszemu poznaniu realiów
funkcjonowania tradycji folklorystycznych.
Kończąc schematyczny przegląd instytucjonalnego kompleksu, który powstał na bazie Katedry Folkloru
Ukraińskiego w Uniwersytecie Lwowskim, pragnę zaakcentować, że sprzyja on wzbogaceniu dokumentacji
folkloru i stymuluje rozwój folklorystki jako pomocniczej dyscypliny naukowej. Przedstawiony ii realizowany
projekt instytucjonalizacji folklorystyki w Uniwersytecie
Lwowskim dowodzi, że udało się osiągnąć proces głębszego wzajemnego przenikania się takich płaszczyzn z dziedziny folklorystyki, jak naukowo-teoretyczna, praktyczna
i naukowo-oświatowa. Z jednej strony daje to możliwość
studentom otrzymania aktualnej wiedzy teoretycznej, która skonfrontowana z praktyką pozwoli na ukształtowanie
realnych nawyków niezbędnych w dalszej pracy folklorysty. Z drugiej strony sprzyja poszerzeniu obiektywnego i całościowego wyobrażenia o ustnej twórczości ludowej oraz ludowej kulturze muzycznej w społeczeństwie
ukraińskim oraz wspólnocie światowej. Ukraińska tradycja folklorystyczna, niezależnie od tendencji globalizacyjnych w kulturze, pozostaje czynnikiem narodotwórczym
i konsolidacyjnym[...].
Andrij Wowczak
Tłumaczenie Marek Olejnik

Przypisy
1
Ta metodyka jest opracowana przez naszych kolegów z Laboratorium naukowo-badawczego etnologii muzycznej Lwowskiej Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki (autorem metodyki jest prof. Bohdan Łukaniuk).
2
Seans zapisu – jednorazowe spotkanie zbierającego (zbierających) z respondentem (respondentami), które charakteryzują się jednością czasu i miejsca.
Seanse zapisu mogą przebiegać w postaci spotkań-rozmów, podczas których
eksploratorzy proszą o wykonanie pewnych utworów, wypowiedzi na temat
zwyczajów i obrzędów (mówi się wówczas o sztucznym kontekście zapisu folklorystycznego, ponieważ spotkanie z informatorami jest sprowokowane); również
przy zapisie bezpośrednim zjawiska folklorystycznego w sytuacji naturalnej,
spontanicznego wykonania (np. podczas autentycznego obrzędu), bez wtrąceń
eksploratorów (naturalny kontekst zapisu folklorystycznego); czy w jakiejś formie kombinowanej.
3
Wśród najnowszych: Wowczak Andrij, Dowhaljuk Iryna, Dokumentowanie
tradycji folklorystycznej. Zasady organizacji i przeprowadzenia folklorystycznych badań terenowych, transkrypcji i archiwizacji zebranego materiału. Rady
metodologiczne dla studentów Wydziału Filologicznego o specjalności „folklor”, Lwów 2012, ss. 60. Wowczak Andrij, Dowhaljuk Iryna, Dokumentowanie
tradycji folklorystycznej. Zasady organizacji i przeprowadzenia folklorystycznych badań terenowych, transkrypcji i archiwizacji zebranego materiału. Rady
metodologiczne dla studentów Wydziału Filologicznego (kierunek 6.020303
– filologia: język ukraiński i literatura) / Wydanie drugie, uzupełnione, Lwów
2015, ss. 52.
4
Edmondson Ray, Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles / Third
Edition. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. –
Paris, 2016. – P. 37–39.
5
Schüller Dietrich. Sammeln – Bewahren – Verbreiten. Traditionelle Anliegen
im technischen Umfeld des jungen 21. Jahrhunderts // Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes. – Wien: Mille Tre Verlag, 2005. – Band 53/54
(2004/2005). – S. 28.
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Ukraińskie literaturoznawstwo
i folklorystyka dziś.
Tendencje i perspektywy

Ukraińska nauka filologiczna przeżywa dziś swoiste odrodzenie, ale jednocześnie znajduje się w kryzysie. Wydawało się, że w drugiej połowie lat 80. XX w.,
kiedy dzięki „pierestrojce” republiki narodowe otrzymały więcej, szczególnie w humanistyce, samodzielności niż wcześniej, powstaną wówczas dobre warunki do
wielokierunkowego rozwoju literaturoznawstwa i folklorystyki. Ukraińscy uczeni, zwłaszcza z Instytutu Literatury im. T. Szewczenki Narodowej Akademii Nauk
Ukrainy (NANU) w Kijowie oraz z innych instytucji naukowych i uniwersytetów, uzyskali możliwości nowego
sformułowania planów naukowych i weryfikacji tez swoich poprzednich prac itp. Właśnie w tym okresie, dzięki
wysiłkom naukowców przede wszystkim z Instytutu Literatury NAN, zostały zakończone przygotowywania do
wydania spuścizny Iwana Franki w 50. tomach (zrealizowano to w latach 1976–1986), opublikowano dwutomową Historię literatury ukraińskiej (1987), podjęta została inicjatywa wydania nowego pełnego dorobku prac
Tarasa Szewczenki, ukraińskiego geniusza, także opublikowania zbiorów dzieł innych pisarzy, wydania Ukraińskiej encyklopedii literackiej itp. Jednakże wykonanie
tych zadań, jak zauważyli naukowcy z Instytutu Literatury NANU, jest bardzo złożone. Zasadniczą barierą jest
brak odpowiedniej bazy źródłowej, tj. pełnych, akademickich wydawnictw gromadzących całą spuściznę pisarzy ukraińskich, uwzględniającą wszystkie odmiany
redakcyjne utworów oraz korespondencję. Wykonanie
tego zadania wymagało od literaturoznawców przeprowadzenia badań archiwalnych, ponieważ dużo tekstów
literackich i korespondencji klasyków ukraińskich znajduje się jeszcze w archiwach. Należy na nowo opracowywać biogramy tego czy innego twórcy itp.
Badania w naukach humanistycznych utrudnione
były ze względu trudną sytuację społeczno-polityczną.
W Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej przebiegały w tym czasie burzliwe procesy formowania się niezależnej republiki, skutkowało to tym, że społeczeństwu
przez jakiś czas nie dostrzegało problemów nauk filologicznych. W tym czasie pojawiła się pilna potrzeba wyznaczenia punktów orientacyjnych w nauce o literaturze.

Dostrzegano potrzebę odejścia od koncepcyjnych zasad
literaturoznawstwa radzieckiego, które w swojej podstawie było zbyt nacechowane ideologicznie.
Na początku lat 90. XX w. zostało wstrzymane wydawanie Ukraińskiej encyklopedii literackiej – z planowanych pięciu obszernych tomów, wyszły jedynie trzy.
Ponadto charakterystyka twórczości poszczególnych pisarzy podana w tych tomach zdumiewająco różniła się.
W pierwszym tomie, który został opublikowany jeszcze
za czasów USRR, nie było artykułów o wszystkich pisarzach ukraińskich – planowanych wcześniej do umieszczenia – w Encyklopedii, zaś ocena spuścizny literackiej
większości twórców była tendencyjna. Zamieszczane tamże bibliografie dotyczące dorobku literackiego były niepełne. W konsekwencji przywołanych tutaj niedostatków
merytorycznych i metodologicznych i świadomych zaniechań warsztatowych literaturoznawcy ukraińscy zrezygnowali z kontynuacji wydawania Ukraińskiej encyklopedii literackiej. Podobnie rzecz miała się z planowanym
wydaniem pełnego 12-tomowego zbioru twórczości Tarasa Szewczenki; wydano tylko trzy tomy, w tym dwa tomy
poezji, i trzeci zawierający teksty dramaturgiczne i częściowo prozatorskie. Problemy wynikały nie tyle z doboru tekstów, co ze swoistości interpretacji utworów twórcy.
Badacze często nie mogli adekwatnie objaśnić treści analizowanych tekstów, oprócz tego, od czasu do czasu pojawiały się informacje o odnalezionych utworach bądź ich
fragmentach. Na Ukrainie dziedzictwo Tarasa Szewczenki
jest zbadane, jak się wydaje, najlepiej spośród wszystkich
pisarzy ukraińskich. W Instytucie Literatury im. Tarasa
Szewczenki Narodowej Akademii Nauk w Kijowie pracuje cały czas specjalistyczny Zespół Szewczenkoznawstwa.
Warto wspomnieć, że jego kierownikami w latach 1970–
1990 byli tacy wybitni uczeni, jak Jewhen Kyryluk, Jurij
Iwakin, Wasyl Borodin, Wasyl Szubrawski, Waleria Smilanska, Nina Czamata, Mykoła Pawluk i inni.
Złożona sytuacja ekonomiczna na Ukrainie nie dawała możliwości opublikowania pełnego cyklu zawierającego całą klasykę ukraińską. Pozytywnie zaś została rozwiązana edycja dzieł Tarasa Szewczenki. W 2015 roku
ukończono 12- tomową serię jego utworów: sześć tomów
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poświęconych słownej twórczości (poezja, proza, dziennik, korespondencja, notatki archeologiczne, zapisy folklorystyczne i inne), zaś pięć tomów zawierało prace malarskie (Szewczenko był wybitnym malarzem). W ostatnim,
12.tomie, znalazły się: kronika życia i twórczości pisarza
oraz materiały informacyjno-bibliograficzne. Pełne akademickie wydanie utworów „Kobziarza” (określenie powstało od nazwy tomiku wierszy poety) przyczyniło się do wyodrębnienia w literaturoznawstwie ukraińskim i w historii
sztuki dziedziny określanej jako szewczenkoznawstwo.
Pełne wydanie spuścizny poety, stało się podstawą licznych popularnych wydań jego utworów, a także umożliwiło przygotowanie Encyklopedii szewczenkowskiej w sześciu tomach (wyszły już cztery tomy i niebawem ukażą się
dwa kolejne). Encyklopedia nie obejmuje prawdopodobnie
wszystkiego, co dotyczy Szewczenki, jednak wydanie jej
jest znaczącym postępem naszego literaturoznawstwa. Encyklopedia po raz pierwszy namacalnie pokazała całą wielkość ukraińskiego geniusza narodowego. Głównie dzięki
tej publikacji pojawiło się kilka nowatorskich opracowań
na temat Szewczenki napisanych w nurcie współczesnej
nauki. Spośród wielu publikacji warto przywołać prace:
Iwana Dziuby (wielka monografia, która z czasem przekształciła się w oddzielny tom 12-tomowej Historii literatury ukraińskiej (zob. dalej); oraz Walerii Smilanskiej,
Wiktora Dudka i Oleksandra Boronia. Nowatorskimi studiami z dziedziny historii sztuki o Szewczence stały się
monografie Wołodymyra Owsijczuka, Wołodymyra Jaciuka i Łesi Heneraluk. Spuściznę Szewczenki badają: amerykański ukrainista – Hryhorij Hrabowycz, ukraińscy uczeni – Wasyl Pacharenko, Wołodymyr Mowczaniuk, Serhij
Halczenko, Oleś Fedoruk, Jewhen Nachlik i inni. Nie
oznacza to jednak, co oczywiste, że wszystkie szewczenkoznawcze zagadnienia zostały rozwiązane [...].
Realizacja planów wydawniczych dotyczących spuścizny literackiej innych pisarzy jest – z przyczyn ekonomicznych Ukrainy – ograniczona. Projekt opublikowania
utworów Iwana Franki, o którym poinformowano w 2006
roku, podczas jubileuszu 150-lecia urodzin pisarza, pozostaje dotychczas nie zrealizowany. Jednak we frankoznawstwie jest pewien postęp; przygotowano pięć dodatkowych
tomów do zaplanowanej 50.tomowej edycji utworów Iwana Franki (dotychczas wyszły cztery tomy). O potrzebie
akademickiego wydania utworów tego genialnego twórcy
ukraińskiego świadczy niezwykle ciekawa książka – kupiury w zbiorze utworów Franki w 50.tomach (wyszły tutaj fragmenty prac naukowych i utworów artystycznych,
które zostały wydobyte z tekstu). W znacznej mierze właśnie dlatego, aby podnieść frankoznawstwo na odpowiedni poziom naukowy, kilka lat temu we Lwowie (gdzie żył
i pracował Iwan Franko) został utworzony w strukturze Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Instytut Iwana
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Franki (kierownik Instytutu – prof. NAN Ukrainy, członek korespondent Jewhen Nachlik). Naukowcy z Instytutu aktywnie opracowują teksty o charakterze źródłowym,
pracują nad serią frankowskich encyklopedii, kontynuują uzupełnianie bibliografii. Ważne dla współczesnego
frankoznawstwa jest przygotowywanie w Instytucie Literatury NAN Ukrainy w Kijowie, czterotomowej Biblioteki
Iwana Franki (kierownik projektu – Hałyna Burłaka). Biblioteka Franki składa się z 10 tysięcy unikalnych publikacji i znajduje się w Instytucie Literatury. Do dziś opublikowano dwa tomy.
Ponad 10 lat temu, grupa ukraińskich naukowców
(Wiktor Dudko, Stepan Zacharkin, Wasyl Iwaszkiw,
Jewhen Nachlik i Oles’ Fedoruk) z inicjatywy prof. Hryhorija Hrabowycza i przychylności Ukraińskiego Naukowego Instytutu Uniwersytetu Harvardzkiego (USA), Instytutu Krytyki i Wydawnictwa „Krytyka”, przyjęła plan
przygotowania 35. tomów utworów Pantelejmona Kulisza,
wybitnego pisarza ukraińskiego, tłumacza, folklorysty, historyka, kulturowego i społeczno-politycznego działacza
XIX wieku. Zdawaliśmy sobie sprawę z trudności realizacji tego projektu, tym bardziej, gdy uświadomiliśmy sobie
sytuację, w jakiej przebiegało wydawanie, znacznie mniejszego objętościowo zbioru utworów Tarasa Szewczenki.
Pracował przez wiele lat nad tym wydaniem cały zespół
naukowców z Akademii w Kijowie, ponadto w jego realizacji pomagali szewczenkoznawcy z Ukrainy i innych
krajów. W projekt dotyczący przygotowania dzieł Kulisza
zaangażowaliśmy się wszyscy. Pantelejmon Kulisz, mimo
że kontrowersyjny w ocenach, to jest postacią szczególną
w historii literatury ukraińskiej XIX wieku. Pantelejmon
Kulisz, jak wiadomo, zrobił nadzwyczaj wiele dla pełnowartościowego rozwoju literatury ukraińskiej; jest autorem pierwszej w naszej literaturze powieści historycznej,
przetłumaczył na język ukraiński Biblię i znaczną część
dzieł Szekspira, uporządkował gramatykę oraz ortografię języka ukraińskiego, do dziś posługujemy się – tzw.
kuliszówką, itd. Obecność twórczości Pantelejmona Kulisza w historii literatury ukraińskiej jest oczywista; bez
niego niemożliwa jest adekwatna analiza prawidłowości procesu historyczno-literackiego. Obecnie ukazały się
dwa tomy korespondencji Kulisza (lata 1840–1856) (autorem wydania jest Oles’ Fedoruk) oraz akademickie wydanie unikalnej etnologicznej pracy Zapiski o Południowej Rusi („Записки о Южной Руси”) w dwóch księgach
(opracowanie tekstów, wariantów i komentarzy – Wasyl
Iwaszkiw). Przygotowywane są ponadto tomy prozy, poezji i dramaturgii Kulisza, w dalszej kolejności są przekłady dramatów Szekspira, Biblii. W planach jest również
wydanie nieocenionych folklorystycznych zapisów Franki.
Niewątpliwie, marzymy o dniu, kiedy ukażą się wszystkie
tomy – jedynie wówczas będzie można podejmować prace
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dotyczące biografii i twórczości pisarza, encyklopedii kuliszowskiej. Dopiero w świetle opublikowanej ogromnej
spuścizny będzie można pokazać prawdziwą naukową
świadomość tej wybitnej postaci. Równolegle z przygotowywaniem tego wydania publikujemy monografie naukowe o twórczości Kulisza. Są to prace Jewhena Nachlika
i Wasyla Iwaszkiwa, monografię na temat tekstów „Czarnej Rady” kończy Oles’ Fedoruk, zaś Siuj Lisza, chińska
badaczka z Szanghaju, obroniła rozprawę doktorską na temat ukraińskojęzycznej prozy Kulisza (promotor – prof.
Wasyl Iwaszkiw).
Jest oczywiste, że spośród przedstawionych tutaj projektów, za priorytetowe zadanie współczesnego literaturoznawstwa ukraińskiego przyjmuje się wydanie akademickich zbiorów dziedzictwa naszych klasyków.
Zespół Instytutu Literatury im. Tarasa Szewczenki
NAN w Kijowie, pod kierownictwem wybitnego ukraińskiego uczonego, akademika Witalija Donczyka, pracuje nad jeszcze jednym ambitnym projektem, tj. Historią
literatury ukraińskiej (w 12 tomach). Realizacja tego zadania, co oczywiste, wymaga znacznych zasobów intelektualnych; doboru kompetentnych autorów określonych
części wymienionego dzieła, powołania redaktorów naukowych poszczególnych tomów. Chodzi o taki zespołu
naukowców, by jego członkowie mieli umiejętność syntetyzowania dotychczasowego dorobku, kompetentnie
problematyzowali opisywane zjawiska, postrzegali opisywane okresy literackie jako określone etapy całego procesu historyczno-literackiego i następnie, by przekazywali
obiektywną, nieskażoną ideologicznie, wiedzę historyczno-literacką społeczności akademickiej. Takie publikacje
uważamy za nadzwyczaj ważne, dlatego pracujemy aktywnie i odpowiedzialnie. Prace nad Historią literatury ukraińskiej trwają. Ujrzały światło dzienne już cztery tomy: 1.
i 2. (dawna literatura ukraińska od X do XVIII wieku),
a także 3. i wspomniany wcześniej 4. tom – twórczość Tarasa Szewczenki. Trwają prace nad kolejnymi tomami.
Chcę także zwrócić uwagę na cechy współczesnej folklorystyki ukraińskiej, którą dość często uważa się za gałąź
literaturoznawstwa. Pogląd ten nie jest całkiem słuszny.
Wspólnym mianownikiem obu dyscyplin jest przedmiot
badań: twórczość artystyczna. Różnica tkwi zaś w subkodzie językowym: literacka twórczość folklorystyczna jest
realizowana ustnie. Folklor rozwija się według swoich zasad, często – odmiennych od tych, które dotyczą literatury
pięknej. O ważności folklorystyki jako nauki, przekonująco świadczą prace Instytutu Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. Maksyma Rylskiego Narodowej Akademii Nauk
Ukrainy w Kijowie. Zrealizowano wiele cennych projektów badawczych; najważniejszym osiągnięciem – ostatnich 10 lat – jest przygotowanie pięciotomowego, pełnego korpusu utworów unikatowego gatunku ukraińskiej,

folklorystyki – dum. Dotychczas ukazał się pierwszy tom,
tego bardzo potrzebnego wydawnictwa. Trwają końcowe
prace nad następnymi dwoma tomami.
Swój wkład w rozwój współczesnej folklorystyki ma
Katedra Folklorystyki Ukraińskiej im. Filareta Kołesy
Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, (kierownikiem jest autor niniejszego artykułu)1. Kontynuowane są
badania nad spuścizną Filareta Kołesy, wybitnego ukraińskiego folklorysty i muzykologa. Co dwa lata organizowane są przez Katedrę konferencje naukowe zatytułowane Kolessewskie czytannia („Колессівські читання”),
opublikowane zostały dwa duże zbiory prac naukowych
na ten temat, opracowywane są archiwalia uczonego.
Najważniejszym zadaniem Katedry jest funkcjonowanie
współczesnego archiwum folkloru ukraińskiego. Istotna w realizacji tego zadania jest pomoc władz państwowych. Utworzone zostało Laboratorium Folklorystyczne,
zaś odpowiedni temat naukowy finansuje Ministerstwo
Oświaty i Nauki Ukrainy. Zrezygnowaliśmy z tradycyjnego podejścia do archiwizacji materiału folklorystycznego, tj. utrwalenia konkretnych gatunków, np. kolęd,
wiosennych pieśni obrzędowych, itd.). Istotna w naszej
pracy nad folklorem jest przyjęta i realizowana nowa koncepcja opisu tradycji ludowej, zasadzająca się na fundamentalnym pojęciu, jak pokaz (seans). Przez termin pokaz rozumie się cały repertuar danego twórcy ludowego.
Może nim być np. gawędziarz lub śpiewak ludowy. Tak
definiowany termin pokaz (seans) obliguje eksploratora
do zapisywania całego repertuaru wykonawcy. Rejestrowane są więc wszystkie elementy werbalne i pozawerbalne danego pokazu (seansu). Ważne znaczenie ma język
wypowiedzi informatora-wykonawcy seansu. Eksplorator prowadzi dokładną dokumentację materiałów, notuje czas i miejsce zapisu, warunki i okoliczności, w jakich przebiega rejestrowany seans, utrwala dane osobowe
informatora-wykonawcy/wykonawców itp Archiwum,
znajdujące się przy Katedrze, gromadzi kilka tysięcy pokazów (seansów zjawisk tradycji ludowej), na które składają się dziesiątki tysięcy utworów ludowych.
Przygotowaliśmy teoretyczne zasady dokumentowania ukraińskiej tradycji folklorystycznej (autorem koncepcji jestdoc. Andrij Wowczak). Dokumentowanie
folkloru odbywa się według określonych etapów: rejestracja materiału folklorystycznego, transkrybowanie zapisów folklorystycznych, tworzenie dokumentów
folklorystycznych i ich archiwizacja. Podstawę zasobów
archiwalnych Katedry Folklorystyki Ukraińskiej im. Filareta Kołesy Uniwersytetu Lwowskiego tworzą materiały
Szczegółowe informacje o pracach archiwalnych prowadzonych przez
Katedrę podane zostały w artykule Instytucjonalizacja folklorystyki... autorstwa
A. Wowczka (zob. tekst w niniejszym numerze czasopisma „Lublin. Kultura
i Społeczeństwo).
1
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folklorystyczno-etnograficzne uzyskane w terenie podczas studenckich praktyk folklorystycznych. W Archiwum
zgromadzone są dokumenty tradycji folklorystycznej
w różnych formach zapisu (audio-, wideo-, fotodokumenty, a także dokumenty graficzne i tekstowe). Utrwalone są
one na kilku typach nośników (stanowią je głownie materiały elektroniczne, ale są też kasety magnetofonowe,
taśmy magnetyczne). Archiwum przechowuje materiały
gromadzone od 1964 roku do dziś.
Obecnie Archiwum ma 5340 jednostek zapisów dźwiękowych o długości trwania 2360 godzin. Zapisy obejmują różnorodne zjawiska folkloru ukraińskiego (głównie ze
środowiska wiejskiego). Dokumentują one zjawiska istniejące zarówno w formie aktywnej (tj. obecne w życiu
codziennym i obrzędowości ludowej), jak i w formie pasywnej (pozostają one jedynie w pamięci osób starszego
pokolenia). Ilościowo przeważają pieśni, wśród nich pieśni dotyczące obrzędowości dorocznej (kolędy, obrzędowe
pieśni wiosenne, wielkanocna pieśń ludowa) i rodzinno-obrzędowe (pieśni weselne i przyśpiewki), pieśni obyczajowe (pieśni miłosne i rodzinne oraz ballady i kołysanki), następnie pieśni historyczne (kozackie, strzeleckie
i powstańcze). Folklor prozatorski reprezentują opowiadania demonologiczne, przekazy historyczne i opowieści
(o prześladowaniu i wysiedleniu Ukraińców na Sybir, deportacji, wielkim głodzie).
Elektroniczne Archiwum Ukraińskiego Folkloru powstało w wyniku połączenia doświadczeń i ścisłej współpracy ukraińskich i zagranicznych instytucji prowadzących
archiwizację tradycji folklorystycznej. Są to naukowo-badawcze laboratoria etnomuzykologii we Lwowie, Kijowie
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i Rownie, Instytut Sztuki, Folkloru i Etnologii im. Maksyma Rylskiego (Kijów), Centrum Ukraińskiego i Kanadyjskiego Folkloru im. Bohdana Medwdiskiego Uniwersytetu
Alberty, Kanada (Peter and Doris Kule Centre for Ukrainian and Canadian Folklore, Bohdan Medwidsky Ukrainian Folklore Archives, Uniwersity of Alberta, Edmonton,
Alberta, Canada), Austriackie Towarzystwo Pieśni Ludowych, Wiedeń, Austria (Österreichisches Volksliedwerk),
Archiwum Fonograficzne Austriackiej Akademii Nauk
(Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, Wiedeń, Austria), Zbiory Fonograficzne
Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska). Archiwum zaprojektowane zostało jako swoiste robocze laboratorium dla badaczy i koneserów folkloru ukraińskiego, którzy chcą udostępnić Archiwum swoje materiały
z badań terenowych w celu ich naukowego, oświatowego
i ogólnego wykorzystania. Dzięki istniejącemu Archiwum
można obecnie prowadzić efektywne poszukiwania zjawisk tradycji ludowej, systematyzację, przygotowywać teoretyczne opracowania i popularyzować twórczość folklorystyczną Ukraińców.
Elektroniczne Archiwum Ukraińskiego Folkloru http://folklore-archive.org.ua – specjalistyczna strona internetowa przeznaczona do gromadzenia elektronicznych
materiałów folklorystycznych, służących zarówno badaniom naukowym, jak i działalności kulturowo-oświatowej.
Archiwum prezentuje nowoczesne tendencje w dziedzinie archiwizowania tradycji folklorystycznej. Jednocześnie
dokumentuje i popularyzuje kulturę duchową, włączając
w to zdobycze współczesnej technologii informacyjnej.
Swoją pracę uważamy za perspektywiczną dla pełnowartościowego rozwoju folklorystyki. Naszym zadaniem
jest ocalenie ludowej tradycyjnej kultury od zapomnienia i zniszczenia przez współczesne procesy cywilizacyjne. Zadanie to – moim zdaniem –wykonujemy należycie.
Ukraińscy literaturoznawcy i folkloryści badają konkretne zjawiska procesu historyczno-literackiego, w szczególności strukturę gatunków i ich poetykę. Wartościowe
z tego obszaru badań są prace Iwana Denysiuka i Nonny
Kopytiańskiej poświęcone dziedzictwu określonych twórców itp. Zachowywane i opracowywane są wytwory oralnej twórczości ludowej w kontekście współczesnych procesów cywilizacyjnych.
Tak więc, ukraińscy uczeni robią wszystko, aby literaturoznawstwo i folklorystyka rozwijały się w nurcie współczesnych tendencji europejskiej i ogólnoświatowej nauki.
Wasyl Iwaszkiw
Z ukraińskiego przetłumaczyła Anna Mikiciuk

Uniwersytet Lwowski im. I. Franki

Wasyl Iwaszkiw – profesor nauk filologicznych, kierownik Katedry Ukraińskiej Folklorystyki im. Filareta Kołesy Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego
im. Iwana Franki, profesor Uniwersytetu Szanghajskiego
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Muzyka funkcjonalna oraz jej
wpływ na psychoemocjonalną
sferę człowieka

Na podstawie doświadczeń wielu naukowców przeprowadzono analizę skutków wpływu muzyki na psychiczny oraz fizyczny stan człowieka.
Stwierdzono, że zastosowanie muzyki funkcjonalnej
w reklamie oraz innych dziedzinach życia wymaga profesjonalnego, naukowego podejścia. Muzyka pełnić może
różne funkcje: bywa wykorzystywana do manipulowania
ludzką świadomością, służy do realizacji planów marketingowych, chodzi jednak nade wszystko, aby wyzwalała
pozytywne emocje.
Obecnie muzyka stała się nierozłącznym elementem
naszego istnienia. Badania, które prowadzone są od końca
XIX wieku pokazują wpływ muzyki, różnorodnych dźwięków i bodźców zewnętrznych na psychikę człowieka oraz
i jego samopoczucie. Właśnie ze względu na ogromny
wpływ na psychoemocjonalny system człowieka, muzyka
dzisiaj wykorzystywana jest zarówno jako środek estetycznego, ale też służy w celach komercyjnych. Takie zastosowanie środków muzycznych w określonym celu nazywamy funkcjonalnym, ponieważ sfera ich wykorzystania jest
nieskończenie szeroka.
Muzyka funkcjonalna (ang. Functional music) według definicji wyznaczonej przez specjalistów jest typem
akompaniamentu dźwiękowego, przeznaczonego specjalnie dla zastosowania w różnych sferach działalności człowieka: w produkcji, w handlu, reklamie, w restauracjach,
kawiarniach, miejscach publicznych – dworcach, lotniskach, środkach transportu itd. Należą do niej też design
przemysłowy, dźwięki sygnałów telefonów komórkowych,
budzików, radia, telewizji itp. Taka forma zastosowania
materiału muzycznego często staje się czynnikiem kierującym nastrojem, uwagą czy pamięcią człowieka w różnych
sytuacjach życiowych. W ten sposób może ona przynosić
istotną korzyść – może na przykład zmniejszać napięcie
emocjonalne w miejscach publicznych, sprzyjać intensywności pracy, podwyższając tym samym jej produktywność.
Często też znajduje ona zastosowanie jako środek manipulacji świadomością człowieka. Na przykład służy koncentracji uwagi klienta na konkretnym produkcie czy konkretnej marce. Osiąga to przy pomocy
charakterystycznych elementów programu dźwiękowego

w miejscu, gdzie odbywa się handel (sklep, supermarket,
kawiarnia, restauracja, przedsiębiorstwo usługowe itd.).
W takich warunkach muzyka funkcjonalna pełni już rolę
marketingową.
Odpowiednie udźwiękowienie ogólnej atmosfery pomieszczenia oraz wykorzystanie w reklamie programu
dźwiękowego jest bardzo silnym czynnikiem motywacyjnym zachęcającym do zakupu określonego produktu1.
„Muzyka może przynosić i przynosi nie tylko zadowolenia, ale też realną korzyść” – podkreśla lekarz W. Berseniev. Uważa on, że menedżerowie dużych światowych
spółek, supermarketów, hoteli i restauracji nie zgodziliby się na dodatkowe koszty, związane z zakupem sprzętu
muzycznego oraz transmisję specjalnej muzyki w swoich
przedsiębiorstwach, gdyby ta nie przynosiła realnego dochodu [1, s. 5–6].
Zastosowanie materiału muzycznego w wymienionych
sytuacjach służy wywołaniu określonego stanu psychicznego klienta. Muzyka pozostaje tłem, a nie podstawowym
obiektem postrzegania. Jednak nawet taki odbiór muzyki ma duży wpływ na osobę, która otrzymuje zewnętrzne
bodźce dźwiękowe. Ma ona wywołać „rozkojarzenie” stanu psychicznego potencjalnego nabywcy dóbr lub usług.
Dlatego też jeszcze jedną rozpowszechnioną nazwą tego
rodzaju zastosowania bodźców muzycznych jest „muzyka
tła” (ang. Background music). Francuski kompozytor, Erik
Sati (1866–1925) żartobliwie nazywał utwory podobnego
typu „muzyką meblową”. Wkrótce pojawiło się też wiele
innych synonimów, mających na celu określenie tego rodzaju muzyki: „muzyczne tapety” (ang. Wallpaper music),
herbaciana muzyka (tea music), muzyka kawowa (coffee
music), muzyka do windy (elevator music), muzyka sklepów (store music), muzyka marketingu (marketing music) itp. [8].
Za pomocą programów muzycznych możemy stymulować proces podejścia do pracy czy adaptację zmiany warunków pracy, podtrzymywać optymalny poziom wykonywania pracy, aktywizować rezerwy możliwości człowieka

1

Zob. literatura na końcu artykułu – przyp. red.
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przy zmęczeniu i wyczerpaniu sił czy też sprzyjać uzyskaniu jak największego relaksu w czasie wypoczynku.
Zgodnie z wyliczeniami ekspertów, przy wykorzystaniu muzyki w miejscu pracy, efektywność pracy zwiększa się o 10%, natomiast brak muzyki zmniejsza efektywność pracy o 30%/, a ogólna zdolność do pracy zwiększa
się do 70%.
Taka właściwość akompaniamentu muzycznego pozwoliła stworzyć pewnego rodzaju „dźwiękowy biznes”.
Amerykańska firma „Muzak” określa siebie jako dystrybutora programów muzycznych dla korporacji. Spółka „Muzak” powstała w 1934 roku, a jej założycielem był
amerykański generał, komendant sygnałowego korpusu
armii USA, George Owen. W latach drugiej wojny światowej programy firmy „Muzak” emitowane były w angielskich fabrykach wojskowych oraz w różnych amerykańskich przedsiębiorstwach. Do lat 70. XX w. klientami
firmy stały się największe banki, przedsiębiorstwa i towarzystwa ubezpieczeniowe świata: wystarczy tylko wymienić nazwy korporacji takich jak General Motors, Ford,
IBM, Procter and Gamble, Kodak i inne.
Jej programy emitowane są w Pentagonie, włączone są
także do instrukcji oprzyrządowania amerykańskiej armii,
używanej na terenach baz radarowych wojsk obrony antyrakietowej. W 1994 produkcję firmy „Muzak” odbierało
ok. 80 milionów słuchaczy. W czasach zimnej wojny, operatorzy dział rakietowych słuchający muzyki wyprodukowanej przez firmę „Muzak”, pracowali – jak pokazały badania – o 27 sekund szybciej, aniżeli ci, na których pracę
miał wpływ zwyczajny szum. [3, s.231–232]
Współcześnie w badaniach światowych wiele uwagi poświęcono roli muzyki w komercyjnej oraz politycznej reklamie. Ten nadzwyczaj popularny na Zachodzie
temat stał się obiektem wielu doświadczeń, ponieważ dzisiaj, w warunkach globalizacji, istnieje silna konkurencja w sferze handlowo-usługowej, toczy się walka o przychylność elektoratu i właśnie reklama odgrywa w niej być
może najważniejszą rolę.
Współczesne technologie reklamowe wykorzystują irracjonalne motywacje, odwołując się do zmysłów. To
przecież wydaje się oczywiste, im silniejsze wrażenie powoduje reklama, tym lepiej będzie ona przyjęta i zapamiętana. Oznacza, że zwiększa się jej efektywność.
Eksperci uważają, że większość zakupów odbywa się
pod wpływem impulsów, czyli bezrefleksyjnie, tj. pod
wpływem różnych czynników psychologicznych.
Wielokrotne badania w zakresie psychologii muzycznej, prowadzone przez naukowców dowodzą, że muzyka
jest potężnym instrumentem wpływu przede wszystkim
na psychoemocjonalną sferę życia człowieka.
Obecnie sztuka muzyczna ma szerokie zastosowanie
w psychiatrii. Za pomocą muzyki psychoterapeuci mogą
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korygować procesy psychiczne pacjenta, realizować konieczne dla niego porady i sugestie oraz osiągać różne wyniki poprzez wpływ bodźców muzycznych nie tylko na
psychologiczne procesy organizmu człowieka, ale także
na jego fizjologię. Taki ogromny wpływ muzyki na psychikę człowieka powoduje, że dzisiaj bez niej praktycznie nie istnieją żadne reklamy radiowe lub telewizyjne.
Wstawki muzyczne stosowane są nawet w prasie (malutki czip z baterią), kiedy przy przewracaniu stron słychać
dźwięk reklamy.
Badania udowodniły, że stan emocjonalny konsumenta
wpływa na jego tryb życia, ocenę produktu i opinię o nim.
Element muzyczny jest ważnym komponentem reklamy, który pozwala wywoływać pozytywne emocje dotyczące proponowanej usługi czy towaru oraz sprzyja identyfikacji i zapamiętywaniu konkretnej marki towaru.
Stworzona za pomocą muzyki przyjemna, pozytywna
atmosfera podświadomie asocjuje klienta z reklamowanym produktem, wskutek czego klient nabiera chęci do
zakupu. [10, s. 487–489]. Jeden z twórców nauki o „psychologii społecznej”, francuski naukowiec, żyjący w XIX
wieku, Gustave Le Bon w swojej książce „Psychologia narodów i mas” podkreślał fakt, że idee nie wpływają na styl
życia, dopóki nie zostaną przełożone na język zmysłów.
Środki muzyczne są też ważnym elementem reklamy
politycznej. Niektórzy badacze uważają nawet, że muzyka w reklamie politycznej jest istotnym czynnikiem,
a wszystkie inne elementy (obrazy, głos pozakadrowy,
efekty dźwiękowe itd.) mają znaczenie drugorzędne. Ona
wyznacza też charakter reklamy oraz jej interpretację. Bez
muzyki reklama nie tylko nie ma możliwości być przekonującą, ale też nie będzie mieć jakiegokolwiek sensu. Krytycy zaznaczają, że reklama polityczna w telewizji, która
zawiera elementy muzyczne, ma o wiele większe możliwości podkreślenia wizerunku któregoś z kandydatów, niż
jakiekolwiek inne środki. Za najważniejszy czynnik w tej
sferze działalności politycznej uważa się dyskurs, ale elementy muzyczne w znacznej mierze podwyższają jej efektywność. Mają one zastosowanie w jakości potężnego, niewerbalnego identyfikatora, który swoim przekazem może
obejmować słuchaczy w różnym wieku, o różnym statusie
społeczno-ekonomicznym, różnej płci i rasy.
Działając na podświadomość muzyka ma możliwość
nadania reklamie ważnego znaczenia, stąd nawet absurdalne argumenty kandydatów mogą być uznane za
prawdopodobne.
Powiedzmy, kandydat mówiący o swoim konkurencie politycznym, może wykorzystać muzykę zawierającą złowieszcze rytmy, bezładny ton, sygnalizację dźwiękową, która asocjuje z niebezpieczeństwem i elementami
zagrożenia. Natomiast kiedy jest mowa o przedwyborczych obietnicach samego kandydata, wówczas jako tło
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dźwiękowe wykorzystywana jest muzyka mająca pozytywny charakter [9, s. 168–172].
Badania przeprowadzone na pograniczu muzykoznawstwa, psychologii i medycyny – dają pozytywną odpowiedź:
muzyka jest potężnym i efektywnym, sugestywnym i hedonistycznym środkiem reklamy politycznej. W. Meduszewski zaznacza, że sugestywny efekt oddziela się od filozoficznej albo ideologicznej treści muzyki. Wyzwala ona reakcje
emocjonalne i somatyczne. Hedonistyczny – zabezpiecza
pozytywny ton emocjonalny odczuć [6, s.36–38].
I. Tarchanow, uczeń I.Sieczenowa, w pracy „O wpływie
muzyki na organizm człowieka” stwierdza, że muzyka odzwierciedla nie tylko odczucia, ale i myśli, i to rozszerza
jej władzę nad człowiekiem [5, s.102].
Jeżeli muzyka tła, która jest wykorzystywana w technologiach marketingowych dobrana została dość rzetelnie, bo została powiązana z procesami manipulującymi
klienta, to współczesne funkcjonalne wykorzystanie muzyki w miejscach publicznych – w produkcji, transporcie,
placówkach handlowych, kawiarniach czy restauracjach
można określić – jak sądzę – jako niekontrolowane, absolutnie nieprzemyślane działanie.

Bardzo często daje się słyszeć muzykę, która nie do
końca odpowiada atmosferze właściwej zakładowi czy
celowi, któremu ma służyć. Wybór materiału muzycznego najczęściej dokonywany jest według upodobań i gustu
właściciela lub administratora zakładu, którzy rzadko bywają znawcami muzyki jej wpływu na psychikę człowieka. Problem w tym, że wybór odpowiedniego materiału
muzycznego powinien być realizowany przez specjalistów,
posiadających odpowiednie wykształcenie.
To oni winni układać szczegółowe programy i wskazywać na miejsce ich odtwarzania oraz informować o psychofizjologicznych skutkach odbierania proponowanych
utworów muzycznych. Dlatego też taki typ materiału
muzycznego powinien być uniwersalny, nie sugestywny
i wzbudzający pozytywne emocje odbiorców.
Jednym z negatywnych skutków na psychikę człowieka
jest wykorzystywanie zbyt głośnych oraz zróżnicowanych
rytmicznie bodźców muzycznych. Dzisiaj naukowcy biją
na alarm nie tylko z powodu ekologicznego zanieczyszczenia środowiska, ale i – dźwiękowego. W marcu 1995 roku
szwedzcy naukowcy zorganizowali socjopsychologiczny
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eksperyment, którego celem było ustanowienie poziomu
dźwiękowego zanieczyszczenia środowiska i jego wpływu
na wegetatywne funkcje człowieka.
Tymczasem współczesny człowiek żyje w otoczeniu
bardzo głośnej i nasączonej rytmem informacji w przeciwieństwie do czasów naszych przodków. W naszej dobie całkowita cisza jest nieobecna w życiu mieszkańców
wielkich miast i to budzi niepokój naukowców. Uczeni
przestrzegają: głośność bodźców dźwiękowych powinna
być ograniczona. W. I. Petrushyn zaznacza, że nadmierna pulsacja rytmiczna może być niebezpieczna i szkodliwa dla ludzkiego organizmu. Opiera się on na badaniach,
które pokazują, że kierowcy, którzy podczas jazdy słuchają zbyt głośnej i rytmicznej muzyki, mają skłonność
do zwiększania prędkości swego samochodu, co często
staje się przyczyną wypadków drogowych. [7, s.322]. Według badań amerykańskich naukowców, prawie 60 mln.
mieszkańców USA ma osłabiony słuch, a jedna trzecia
z nich straciła jego ostrość z powodu zbyt głośnych sygnałów dźwiękowych. Doktor Samuel Rozen, naukowiec z Nowego Jorku, przeprowadzając badania sprawności słuchowej wielu ludzi na całym świecie stwierdza,
że przecięty mieszkaniec Afryki w wieku sześćdziesięciu
lat słyszy tak samo dobrze, a nawet lepiej niż dwunastoletni Amerykanin.
Nie tak dawno francuski rząd przyjął ustawę, która wymaga ograniczania głośności dźwięku na indywidualnych
stereosystemach do 100 Db (w porównaniu z poprzednim ograniczeniem do 126 Db). Przy tym zaznacza się,
że głośna muzyka stwarza zagrożenie dla ludzkiego słuchu [3, s.48–49].
Jak pokazują wyniki badań wielu naukowców, bardzo
łatwo jest manipulować świadomością ludzką poprzez
muzykę. Znani na całym świecie przywódcy państw totalitarnych, jak Hitler czy Stalin, dobrze rozumieli siłę wpływu muzyki na człowieka i z sukcesem wykorzystywali tę
właściwość w zarządzaniu aparatem państwowym. Muzyka była przez nich wykorzystywana jako instrument państwowej i politycznej propagandy. Marsze i pieśni Trzeciej
Rzeszy wspierały wojskowy i patriotyczny duch żołnierzy niemieckich podczas działań bojowych. Berlińska filharmonia zarządzana przez Wilhelma Furtwenglera była
uważana za przykład dostojności narodu niemieckiego.
Natomiast radzieccy muzycy od dzieciństwa byli szkoleni w celu odbierania nagród i premii, co miało świadczyć
o niezaprzeczalnej przewadze idei marksizmu-leninizmu.
Pieśni o Leninie i Stalinie wywierały swego rodzaju presję na świadomość, miały potężny ideologiczny wpływ na
szerokie masy ludności.
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W dzisiejszym społeczeństwie nie ma wystarczającej
wiedzy o skutkach stosowania muzyki funkcjonalnej o jej
manipulacyjnej roli i w realizacji planów marketingowych.
Podsumowując, możemy stwierdzić, że środki muzyczne są potężnym instrumentem wpływu na psychologiczno-emocjonalną sferę człowieka, jego uwagę, nastrój, pamięć czy świadomość.
Za pomocą muzyki funkcjonalnej można osiągnąć
różnorodne wyniki, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Muzyka funkcjonalna ma służyć przede wszystkim
zrównoważeniu stanu psychicznego i fizycznego człowieka. Powinna stymulować rozwój psychiczny i estetyczny
człowieka.
Stefania Verbovetska

Doktorantka Narodowego Wschodnioeuropejskiego
Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki, Łuck
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oraz skuteczność reklamy / Judy I. Alpert, Mark I. Alpert. //Postęp w responsywności w badaniach konsumeckich – 1989. – Cz. 16. – S. 485–491.
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Jubileusz
w Wisznicach
„Język i kultura na pograniczach słowiańskich”
to tytuł sesji naukowej zorganizowanej w Wisznicach na
jubileusz 45.lecia pracy naukowej profesora Feliksa Czyżewskiego. Jubilat, dziś znany w świecie językoznawca,
swą pracę zawodową rozpoczynał w wisznickim Liceum
jako polonista. Byli uczniowie profesora, zgromadzeni
pod sztandarem „Matura 1976”, byli jednym – jak to się
dziś powiada – z podmiotów zaangażowanych w organizację jubileuszowych uroczystości. Grupę organizatorów powiększyli: wójt Gminy Wisznice, dyrektor Liceum w Wisznicach, pracownicy macierzystej uczelni. Na jubileuszowe
spotkanie w dniu 30 sierpnia 2017 roku przybyli znakomici goście:
Dyrektor Liceum w Wisznicach – Piotr Osipiuk wraz
z gronem pedagogicznym oraz byłymi dyrektorami LO
Wisznice: Aleksandrem Szołuchą, Januszem Babkiewiczem i Moniką Władyczuk-Pakułą, Wójt Gminy Wisznice – Piotr Dragan, wraz z przedstawicielem Rady Gminy
– Krystyną Wiczuk, Księża: Jan Pieńkosz, dziekan dekanatu wisznickiego, kanonik Jan Gogłoza, dr Remigiusz Niewęgłowski, wikariusz tutejszej parafii, Jan Arseniuk, wikariusz parafii w Wisznicach w latach 70-tych i ks. Adam
Krasuski, Absolwenci Liceum w Wisznicach – Matura ’76
reprezentowani przez: Annę Kuzawińską, ks. Henryka
Kalitkę oraz licznie przybyłe grono byłych wychowanków
prof. Feliksa Czyżewskiego, Małgorzata Kiec – dyrektor
Wydziału Oświaty w Białej Podl., Tadeusz Łazowski – były
starosta bialski, radny Powiatu w Białej Podlaskiej, Ivan Kitov – zastępca ambasadora Ambasady Bułgarii w Warszawie, Alexandr Dodonov – kierownik departamentu języka
rosyjskiego w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie, Tadeusz Sławecki dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, dr Irena Kurzępa – wieloletni
senator Rzeczpospolitej Polskiej, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, Józef Bryll – prezes
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polska-Wschód, Wiesław Muszyński – burmistrz Włodawy, Jan Łukasik – wójt
Gminy Wola Uhruska, wraz z Markiem Kusznerukiem
przewodniczącym Rady Gminy, Jerzy Czyżewski – wójt
Gminy Łomazy, Małgorzata Zinczuk – wicedyrektor
Miejskiej Biblioteki we Włodawie, Zbigniew Fronczek –
prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, prof. Marija Żigałowa i prof. Ina Szwed z Uniwersytetu w Brześciu, dr Katarzyna Konczewska z Grodna,

prof. Ludmiła Szypilewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, pełniąca funkcję przewodniczącej Stowarzyszenia Wykładowców i Nauczycieli Języka Rosyjskiego, prof. Artur
Kijas i prof. Alicja Pihan-Kijasowa z Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu, prof. Danuta Szymonik z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
prof. Jan Orłowski, nestor lubelskiej rusycystyki, prof. Halina Pelc, prof. Henryk Gmiterek, prof. Jan Adamowski,
prof. Krzysztof Stępnik z UMCS w Lublinie, dyrektorzy
szkół z Lublina i regionu, z powiatów Biała Podlaska i Włodawa: dr Zenon Chałas z Lublina, Eugeniusz Omelczuk
z Włodawy, Jolanta Szachałaj z Woli Uhruskiej, dyrektorzy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wisznicach: Bogusław Szczęśniak, Andrzej Nuszczyk i Marian Nuszczyk.
Agnieszka Dudek-Szumigaj
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Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek

Jubileusz Profesora
Profesor dr hab. Feliks Czyżewski, znany językoznawca, obchodzi jubileusz 45-lecia pracy naukowej.
Profesor zyskał sympatię, uznanie i szacunek wielu
środowisk, jest ceniony w środowisku naukowym, ale
uznanie zdobył także wśród samorządowców, działaczy i pracowników kultury, pedagogów, twórców, wydawców oraz wyznawców wielu religii. Jest bowiem
Profesor entuzjastą i propagatorem idei współdziałania placówek naukowych z władzami samorządowymi, niezrównanym organizatorem życia kulturalnego
w Lublinie i regionie, pomysłodawcą międzynarodowych konferencji naukowych i literackich, szkolnych
konkursów i festiwali kultury, członkiem wielu organizacji, klubów, stowarzyszeń i redakcji.
Jubilat (ur. na Podlasiu − Jusaki-Zarzeka, 1949) ukończył studia filologiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z tytułem magistra filologii polskiej (1972); promotorem Jego rozprawy magisterskiej
o gwarze osady Łomazy w powiecie bialskopodlaskim
był prof. Paweł Smoczyński. W latach 1972–1975 F. Czyżewski pracował jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Wisznicach w powiecie włodawskim. Następnie został zatrudniony w Katedrze (później Instytucie)
Filologii Słowiańskiej UMCS: po doktoracie, ze specjalnością językoznawstwo słowiańskie (na podstawie przygotowanej pod kierunkiem prof. Stefana Warchoła pracy Gwary ludowe powiatu włodawskiego), na stanowisku
adiunkta, a po sfinalizowanym przewodzie habilitacyjnym i opublikowaniu książki Fonetyka i fonologia gwar
polskich i ukraińskich południowo-wschodniego Podlasia,
Lublin 1994 − profesora nadzwyczajnego UMCS. Tytuł
profesora zwyczajnego Jubilat otrzymał w roku 2012. Od
roku 1998 pełni nieprzerwanie funkcję kierownika Zakładu Filologii Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej; w roku 2003 został wybrany na dyrektora tegoż
Instytutu, obowiązek prowadzenia Instytutu sprawował
przez trzy kolejne kadencje. Dorobek naukowy Profesora jest obszerny, wartościowy i oryginalny. Jest specjalistą z zakresu dialektologii słowiańskiej, głównie pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, onomastyki
i etnolingwistyki.

Zainteresowania slawistyczne i obszary
badawcze
Już na seminarium F. Czyżewski interesował się językami wschodniosłowiańskimi, pogłębiał znajomość języka
rosyjskiego, wyniesioną ze szkoły podstawowej i średniej,
a później doskonaloną na kursach dla nauczycieli języka
rosyjskiego w Moskwie (1986, 2010). Równolegle poszerzał wiedzę w zakresie języka ukraińskiego, mając bezpośredni kontakt z gwarami tego języka występującymi częściowo w okolicznych wsiach miejsca urodzenia.
Długa jest lista publikacji Profesora, niemała − entuzjastycznych recenzji, pozytywnych komentarzy oraz uwag
i refleksji poświęconych Jego działalności i pracy. Feliks
Czyżewski jest uznanym w Polsce i znanym w krajach
słowiańskich dialektologiem. „Świadectwem uznania dla
dorobku prof. Czyżewskiego – jak stwierdza prof. Michał
Kondratiuk z Uniwersytetu w Białymstoku – jest zamieszczenie Jego biogramu w księdze Ukrajinśka mowa. Encyklopedia, wyd. 1, Kijów 2000 (wyd. 2, K. 2004)”. „Wszystkie
opracowania doczekały się wielu pochlebnych recenzji nie
tylko w Polsce, ale w Europie i Ameryce, m.in. w USA, Rosji, Bułgarii, na Ukrainie, Białorusi, co potwierdza ich wysoką rangę międzynarodową” (prof. Halina Pelc, UMCS).
Pochwały, słowa uznania najefektowniej, ale i obiektywnie, brzmią, jeśli padają z ust naukowców czy też wychodzą spod ich pióra.
„Prof. Feliks Czyżewski postrzegany jest jako osobowość wyjątkowo wyrazista, rozpoznawalna, plasowana na
ważnym miejscu w polskiej dialektologii. Na podkreślenie
zasługuje nieprzeciętna aktywność, zaangażowanie i kompetencja we wszystkich obszarach działalności akademickiej. Podstawowym obszarem zainteresowań pozostaje dialektologia polska i ukraińska. W tym nurcie, wyrosłym
z podstaw językoznawstwa strukturalistycznego, zawierają się wartościowe, często przytaczane, monografie dialektologiczne omawiające złożoność stosunków językowych
na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim. Dbałość
o właściwą metodologię, tak ważną w nauce, szczególnie istotną w tematyce pograniczy etnicznych, doprowadziła Feliksa Czyżewskiego do rezultatów wzorcowych.
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Zaowocowało to zaproszeniem do współpracy z profesorem Karolem Dejną, członkiem rzeczywistym PAN, przy
Atlasie gwar polskich i współautorstwa t. 2, Mazowsze, Komitet Językoznawstwa PAN, Warszawa 2000” – pisał prof.
Sławomir Gala z Uniwersytetu Łódzkiego.
Profesor dr hab. Halina Pelc (z UMCS w Lublinie),
recenzując dokonania naukowe Feliksa Czyżewskiego,
stwierdziła, że jest to dorobek różnorodny tematycznie
i wielowątkowy, którego nie da się zamknąć w jednym obszarze badawczym; przegląd kolejnych pozycji pozwala
wydzielić w naukowych zainteresowaniach Jubilata kilka
nurtów dociekań:
„dialektologiczny, nastawiony na przedstawienie obrazu
systemu językowego, z wzorcowym opisem różnych podsystemów języka i ich usytuowaniem w historycznym rozwoju polszczyzny i słowiańszczyzny wschodniej;
dialektologiczny, z nachyleniem geograficzno-lingwistycznym i z kartograficzną interpretacją faktów językowych oraz ich usytuowaniem w czasie i przestrzeni;
gramatyczno-porównawczy języków słowiańskich,
z włączeniem do badań kontaktów polsko-ukraińskich
i polsko-białoruskich oraz szeroko pojętej problematyki
pogranicza językowego, procesów integracji językowej,
interferencji językowej i kulturowej;
etnolingwistyczny, z udziałem w pracach zespołu Słownika stereotypów i symboli ludowych, z opisem
ludowego obrazu świata zjawisk meteorologicznych
i demonologicznych;
onomastyczny ze szczególnym uwzględnieniem antroponimii i mikrotoponimii pogranicza polsko-ukraińskiego i polsko-białoruskiego”.
Profesor Bogdan Walczak zauważył, że z jednej strony dorobek Profesora jest różnorodny, a z drugiej –
w wysokim stopniu spójny i homogeniczny, „a to dzięki
scalającej jego przeważną część nadrzędnej właściwości
związku z domową ojczyzną badawczą – szeroko i wielorako rozumianym pograniczem polsko-wschodniosłowiańskim. Tematy i problemy badawcze podejmowane przez profesora Feliksa Czyżewskiego organicznie
wynikają zarówno z przyjętej i zinterioryzowanej przez
niego wizji języka, jak i z jego doświadczeń i obowiązków dydaktycznych oraz silnego poczucia służby swojej uczelni, miastu i regionowi. [...] Profesor Feliks
Czyżewski bada i rozpatruje pogranicze w ujęciu tak
synchronicznym, jak i diachronicznym, odwołując się
zarówno do stosunkowo niedawnej historii (dwudziestolecie międzywojenne, druga wojna światowa, okres
PRL-u), bezpośrednio warunkującej naszą współczesność, jak i do przeszłości bardziej odległej – ale bynajmniej nie mniej ważnej – sięgającej czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, gdy rozległe podówczas
pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie stanowiło
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teren najdonioślejszych w skali całego państwa wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych”.
***
Profesor Feliks Czyżewski chętnie dzieli się refleksją,
że może uważać się za człowieka pogranicza. Urodził się
w powiecie bialskim, mowa ukraińska w jej odmianie dialektalnej – jak wyznał w jednym z wywiadów – była znana
w Jego środowisku. Matka Profesora urodziła się na Wileńszczyźnie, ale Jej ojciec przeniósł się później na Łotwę.
Rodzina Profesora − jak podkreśla (na łamach podlaskiego „Gościńca”) dr Romuald Szudejko, wieloletni dyrektor
szkoły w Łomazach − zarówno ze strony ojca, jak i matki
była niezwykle patriotyczna, ojciec i stryj należeli do Armii Krajowej. Ojciec przez długie lata był członkiem i animatorem w Łomazach koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W domu rodzinnym obowiązywały
proste zasady – praca, rzetelność, szacunek dla bliźnich,
miłość do ojczyzny.
Nauczyciele w życiu Feliksa Czyżewskiego
W licznych wywiadach i wypowiedziach prasowych
oraz radiowych Profesor podkreśla, że miał szczęście do
ludzi życzliwych i do mądrych nauczycieli. Często wraca myślami do czasu szkoły podstawowej w Łomazach,
do lekcji prowadzonych przez panią Jadwigę (Buczyńską)
Kaczyńską. Na ziemię podlaską trafiła w wyniku wojennej zawieruchy; srogo doświadczona przez los nie uskarżała się, pracowała ofiarnie na rzecz lokalnej społeczności, szkoły, uczniów. Odważnie mówiła o ideach, honorze,
międzywojennym harcerstwie, budziła szacunek dla tradycji, kultury polskiej, zlekceważonych hierarchii wartości. Na początku nowego stulecia F. Czyżewski znalazł się
w grupie wdzięcznych uczniów, która ufundowała tablicę, aby pamięć o tej wielkiej Polce, niezrównanym pedagogu i gorącej patriotce, członkini AK ps. „Sarna”, przetrwała jak najdłużej. Ze wzruszeniem Profesor przywołuje
pamięć kierownika tejże szkoły pana Stanisława Danielaka, więźnia obozu koncentracyjnego, przyjaciela młodzieży, któremu zawdzięcza oczarowanie filatelistyką.
Od września 1963 roku F. Czyżewski kontynuował naukę w renomowanym, o długiej i bogatej historii I Męskim
Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, kierowanym wówczas przez
pana Franciszka Buszka, absolwenta Wydziału Filozoficznego, który ukończył studia w zakresie filologii klasycznej
i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. „Był dyrektorem
i profesorem bardzo wymagającym od siebie i innych, odpowiedzialny, sumienny, wysoko cenił stan nauczycielski”
(Archiwum Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im.
J. I. Kraszewskiego w Białej Podl., za: A. Koprukowniak,
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Historia Liceum Ogólnokształcącego w Milanowie). Te
zasady etyczne, jak i dobrą znajomość języka łacińskiego, przejmowali Jego wychowankowie. Z okresu nauki
w Liceum z uczniowską miłością wspomina Profesor polonistkę panią Anielę Walewską, absolwentkę Uniwersytetu Warszawskiego, uczennicę Stanisława Szobera, znanego językoznawcy, wielką patriotkę. Profesor darzy swe
Liceum wielką sympatią, podkreślić więc należy, że początki bialskiej szkoły sięgają XVII wieku i wiążą się z historią kolonii akademickich istniejących w I Rzeczypospolitej. Wspomniane Liceum w początkowym okresie było
kolonią (dziś, choć nieadekwatnie, filia) Akademii Krakowskiej; od 1919 roku funkcjonowało jako męskie Gimnazjum, zaś od 1937 roku Liceum (do 1967), przekształcone w 1968 roku w koedukacyjne.
Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
nie brakowało wybitnych naukowców (nierzadko absolwentów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie), klarownych postaci, erudytów o skrystalizowanych, oryginalnych poglądach naukowych, nieszczędzących swym
wychowankom czasu i zachęty do wytężonej, ofiarnej
naukowej pracy. Feliks Czyżewski już w czasie studiów
trafił pod skrzydła wybitnych nauczycieli i mistrzów językoznawczej dyscypliny w osobach profesorów: Pawła
Smoczyńskiego, twórcy lubelskiej slawistyki, Stefana Warchoła i Michała Łesiowa, później też Jerzego Bartmińskiego. Poszerzał kompetencje badawcze pod wpływem
najwybitniejszych polskich uczonych, takich jak profesorowie: Karol Dejna, Władysław Kuraszkiewicz (obaj byli
absolwentami przedwojennego Uniwersytetu Lwowskiego), Janusz Rieger, Sławomir Gala. Do pogłębiania wiedzy wykorzystywał zagraniczne staże naukowe i kontakty
z uczonymi wielu krajów: Nikitą I. Tołstojem (Rosja), Wiaczesławem Wereniczem i Hienadzijem Cychunem (Białoruś), Teodorem Bojadżijewem (Bułgaria), Jarosławą Zakrewśką i Antonem Załeśkim (Ukraina). Profesor Bogdan
Walczak stwierdził, iż F. Czyżewski „od każdego z nich
potrafił przejąć i zinterioryzować to, co najlepsze w jego
warsztacie badawczym i w postawie naukowej”.
O swoich nauczycielach Profesor Czyżewski nigdy
nie zapomniał. Nie skąpił starań, aby z okazji 50-lecia rusycystyki na UMCS jedna z sal wykładowych Nowej Humanistyki otrzymała imię Profesora Pawła Smoczyńskiego. Wystąpił także do władz miasta Włodawy
z inicjatywą o nadanie jednemu z obiektów nadbużańskiej miejscowości imienia Profesora Władysława Kuraszkiewicza. We Włodawie również zaangażował się
w organizację cyklu spotkań „Wielcy ludzie regionu włodawskiego”, sam uczestniczył w tych spotkaniach z wykładami adresowanymi do młodzieży szkolnej, m.in.
mówił o badaniach gwar włodawskich przeprowadzonych przez prof. W. Kuraszkiewicza. Dołożył też czasu

i starań, aby zorganizować we Włodawie sesję naukową
poświęconą życiu i działalności prof. W. Kuraszkiewicza.
Za działalność na rzecz miasta, regionu, za upowszechnianie w tym nadbużańskim zakątku Polski kultury, za
propagowanie nauki, przywiązania do wartości rodzinnych i regionu Profesor Feliks Czyżewski został uhonorowany medalem „Zasłużony dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej” (2009).
Społeczny wymiar nauki
W opinii środowiska akademickiego prof. dr hab.
Feliks Czyżewski postrzegany jest „jako badacz [...] doświadczony, pracowity, a ponadto przekonany o społecznych funkcjach [...] uczonego-humanisty, głęboko zaangażowany w tworzenie warunków współpracy naukowej
polsko-ukraińskiej (też polsko-białoruskiej), a poprzez nią
budowanie mostów nad niełatwymi do przezwyciężenia
zaszłościami historycznymi [..]” (z wypowiedzi prof. Bogdana Walczaka).
Profesor Czyżewski, jak już wspomniano, jest zwolennikiem idei współdziałania placówek naukowych z władzami
samorządowymi. Już od końca minionego wieku na terenach gmin nadbużańskich prowadził konferencje naukowe o tematyce językoznawczej. W badaniach nad stanem
języka, folkloru, wierzeń ludowych uczestniczyli i uczestniczą miejscowi nauczyciele. W roku 2003 Instytut Filologii Słowiańskiej podjął współpracę z gminą Wola Uhruska.
Na efekty nie trzeba było długo czekać. Zebrano, opracowano i opublikowano dotychczasowe badania przeprowadzone na terenie Gminy. Efektowny tom Gmina Wola
Uhruska na tle Euroregionu Bug otrzymał wyróżnienie
w dorocznym konkursie „Ludowe Oskary”, którymi honoruje się cenne publikacje i wydarzenia folklorystyczne.
Współpraca nabrała tempa i rozmachu, na terenie Gminy z sukcesami realizowano zadania z programu „Euroregion Bug”. Energicznie i pomysłowo realizowana akcja
wpłynęła na pojawienie się na terenie Gminy naukowców,
polityków, przedstawicieli duchowieństwa, dziennikarzy,
pisarzy i artystów. Pod redakcją Profesora ukazała się monografia Gminy Wola Uhruska, za dotychczasową pracę
oraz tę książkę otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela
Gminy” (2007).
Na początku nowego stulecia, biorąc na warsztat –
z właściwą sobie pasją – inskrypcje nagrobne nekropolii
prawosławnych diecezji lubelsko-chełmskiej, prof. Czyżewski rozpoczął badania nad antroponimią pogranicza
polsko-wschodniosłowiańskiego. W latach 2005–2008 na
ponad 60 cmentarzach, czynnych i zamkniętych, głównie prawosławnych, ale i mieszanych, rzymskokatolickich i prawosławnych, również greckokatolickich, kierując niewielkim zespołem współpracowników i studentów,
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Gratulacje, dyplomy, upominki i kwiaty… składają (od lewej) Piotr Dragan – wójt Gminy Wisznice,
Piotr Osipiuk – dyr. LO w Wisznicach, Stanisław Adamiak – Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie,

Młodzi artyści w uroczystym koncercie dla Jubilata
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Elżbieta Sokołowska, dyr. Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach
oraz dr Marek Olejnik – prowadzący jubileuszowe spotkanie

Dr Agnieszka Dudek-Szumigaj

Uczestnicy spotkania: (od lewej) A.Dodonov – kierownik Departamentu Języka Rosyjskiego RONiK w Warszawie,
J. Kitov – z-ca ambasadora Ambasady Bułgarii w Warszawie, prof. L. Szypilewicz – przewodnicząca Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Wykładowców i Nauczycieli Języka Royjskiego w Warszawie, P. Dragan – Wójt Gminy Wisznice
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zgromadził interesujący materiał antroponimiczny. Z ocalałych nagrobków – od połowy XIX wieku – spisano podane łacinką i cyrylicą inskrypcje dokumentują alfabet
rosyjski sprzed roku 1918 i po reformie, część inskrypcji odzwierciedla alfabet ukraiński. Zgromadzoną dokumentację przedstawiono na konferencji w Białej Podlaskiej w roku 2009. Jej pokłosiem jest książka Nekropolie
jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, pod red. F. Czyżewskiego, (2011, współred. A. Dudek-Szumigaj, L. Frolak).
Kolejną publikacją z tego cyklu jest autorska książka
Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych (Lublin 2013), stanowiąca ważny wkład w badania nazw osobowych. Znaczenie studiów nad nekropoliami docenili hierarchowie
Cerkwi prawosławnej, przyznając inicjatorowi i autorowi badań ,,Order św. Marii Magdaleny równej Apostołom, II stopnia”. Trzecia książka z tego cyklu, pt. Cmentarze po obu stronach Bugu (2014, współred. H. Arkuszyn,
A. Dudek-Szumigaj), została także przyjęta pozytywnie, zaś sam projekt uznano za godny kontynuacji. Profesor Jacek Kolbuszewski, emeryt. prof. Uniwersytetu
Wrocławskiego, jeden z najwybitniejszych znawców tej
problematyki, pisał: „Cmentarze po obu stronach Bugu
– to naprawdę bardzo interesująca, wartościowa książka, jest ona pięknym dowodem świetnie wykonywanej
pracy zespołowej, opartej na doskonale dobranych podstawach metodologicznych. Jest to bardzo cenna rzecz
pod względem poznawczym i jestem przekonany, że należy do ważnych dokonań w polskich badaniach problematyki cmentarnej i (szczególnie mnie interesującej) – epigraficznej”.
Omawiając kiedyś dokonania Profesora, napisano, że
wykaz konferencji zorganizowanych przez kierowany
przezeń Instytut i Zakład zająłby kilka stron. Największą
satysfakcję – jak się wydaje – sprawiły Profesorowi interdyscyplinarne i międzynarodowe sympozja, konferencje
slawistyczne (początki ich sięgają lat 80. XX w. i wiążą się
z pracami badawczymi Zakładu Filologii Słowiańskiej kierownik prof. S. Warchoł), por. np.: „Formacje hybrydalne w językach słowiańskich”, „Interferencje językowe
na różnych obszarach słowiańszczyzny” i ostatnie „Problemy badań historii literatury ukraińskiej”, „Biblia i sacrum w literaturze ukraińskiej”, „Między literaturą a polityką – Józef Łobodowski”, „Cmentarze jako znak kultury
pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego”.
Profesor jako popularyzator języków
słowiańskich
W kraju Profesor uchodzi za popularyzatora języków słowiańskich. Opinia jest trafna. To w gabinecie
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Profesora zrodził się pomysł organizacji konkursu slawistycznego adresowanego do młodzieży województwa lubelskiego. Zrealizowano dziewięć edycji konkursu, którego założeniem jest prezentacja wierzeń, obyczajów,
anegdot, ciekawostek historycznych i literackich krajów
słowiańskich. Popularyzacja języka rosyjskiego i innych
języków słowiańskich odbywa się w oparciu o ideę szkół
partnerskich współpracujących z Instytutem Filologii
Słowiańskiej UMCS. Szkoły takie funkcjonują w Lublinie, Świdniku, Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Wisznicach,
Włodawie. To na terenie tych szkół organizowane są z reguły konkursy slawistyczne. Profesor podjął energiczne
próby wprowadzenia do owych szkół – jako fakultatywnego – języka ukraińskiego. Kuratorium w Lublinie wypowiedziało się z uznaniem o tej inicjatywie, mecenasem pomysłu był wicekurator Bogdan Henryk Wagner,
sprawa nabrała rozmachu i tempa, zorganizowano kilka
otwartych lekcji języka ukraińskiego, uczestniczyli w nich
studenci, nauczyciele i przedstawiciele władz miasta oraz
województwa. Splot niepomyślnych wypadków, w tym
przedwczesna śmierć Bogdana Henryka Wagnera, przesunął w czasie realizację tego ambitnego i potrzebnego
przedsięwzięcia.
W działaniach, pracy, sukcesach, przedsięwzięciach
Profesora widać cechy menedżera kultury i polityka.
W jednym z wywiadów snuł rozważania o sytuacji naukowca i współpracy uniwersytetów w nowych warunkach politycznych. Naukowiec – przekonywał Profesor
– to człowiek bezwarunkowo wrażliwy społecznie, powinien działać i realizować swe cele we wspólnocie. Minął wszak czas samotnych indywidualistów z zacisznych
gabinetów. Nowa epoka wymusza realizację konkretnych
wyzwań w regionach Polski wschodniej; są to projekty
transgraniczne, gwarantujące otwarcie się na Wschód,
na nowe kontakty z sąsiadami. Ale nie zapominajmy
o Zachodzie – przestrzegał Profesor, prezentując swą wizję nowoczesnego uniwersytetu i uczonego nowej doby.
Jesteśmy bliżej Zachodu i Zachód jest bliżej nas. „Nasi
pracownicy – mówił Profesor w jednym z wywiadów –
stanęli przed szansą pracy na zachodnich uczelniach, ale
i naukowcy z Zachodu nad wyraz chętnie pojawiają się
w naszych zakładach. Pragnę zwrócić uwagę na rzecz dla
Europejczyka istotną, dla Polaka może zbyt oczywistą –
slawista z Zachodu, naukowiec czy też student, odkrywa
na Lubelszczyźnie specyficzny, jedyny w świecie klimat.
Lublin, ze swym pomnikiem unii polsko-litewskiej, kaplicą zamkową z unikalnymi freskami, jednym słowem
ze swą przeszłością, jest bramą na Wschód, powiem górnolotnie, symbolem otwarcia Polski na sąsiednie narody.
Miasta kresowe mają swój jedyny, niepowtarzalny klimat. To odwieczny styk kultur. Europejczycy dostrzegają
na naszym terytorium możliwość obcowania z ludźmi,
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z kulturą wschodniej Europy. Warunki, w jakich kształcimy naszych studentów, są dla nich niezwykle atrakcyjne” (por. też „Perspektywy” 101, 2008).
Dydaktyczny wymiar działalności Feliksa Czyżewskiego
Profesor Czyżewski ma znaczne osiągnięcia dydaktyczne w nauczaniu licealistów, studentów i kształceniu kadry naukowej. Wypromował około 70 magistrów i ponad
30 absolwentów z dyplomem licencjackim. Od czasu habilitacji prowadzi seminaria doktoranckie. Pod Jego kierunkiem rozprawy doktorskie napisało i obroniło 6 osób,
jeden z kolejnych doktorantów ma otwarty przewód. Nie
liczby jednak są w tym przypadku istotne, ale wzajemne relacje, długoletnia sympatia, życzliwość, nieustanna
gotowość do wspólnej pracy, do realizowania kolejnych
projektów.
Troska o losy absolwentów to inwestowanie w młodych,
ich pracę i dzieła. I na tym polu – jak powiadam – Profesor jest niezrównany. Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich wystąpił do Prezydenta Miasta Lublina, aby
uhonorował Profesora Czyżewskiego tytułem „Mecenasa
Kultury roku 2012”. Medal wręczono ofiarnemu naukowcowi podczas „Gali Lubelskiej Kultury 2012”.

Sympozjum polsko-ukraińskie w Woli Uhruskiej, rok 2009.
Od lewej: prof. K. Stępnik – prorektor UMCS, prof. F. Czyżewski,
mgr inż. Jan Łukasik – wójt gminy Wola Uhruska

Uroczystość jubileuszowa prof. M. Łesiowa (z prawej). Obok
jubilata prof. F. Czyżewski i dziekan Wydz. Hum. prof. H. Gmiterek

Działalność organizacyjna i współpraca naukowa
Od kilkunastu lat trwa współpraca Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS ze Stowarzyszeniem Pisarzy
Polskich. Profesor tradycyjnie wygłasza wykład inauguracyjny na Międzynarodowej Sesji Historycznoliterackiej
„Nasi Sąsiedzi: Ukraina i Białoruś”, a także przewodniczy
Radzie Programowej „Biblioteki Literatur Naszych Sąsiadów”, w której opublikowano szereg interesujących tomów
współczesnej prozy rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej,
słowackiej, tłumaczami są zaś absolwenci IFS, wychowankowie Profesora Czyżewskiego.
Ważny jest wkład F. Czyżewskiego w organizację życia
naukowego w kraju i za granicą. Jest członkiem Komitetu Słowianoznawstwa PAN i Komisji Polsko-Ukraińskich
Związków Kulturowych przy Oddziale PAN w Lublinie;
Rady Naukowo-Programowej Centrum Języka i Kultury
Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców przy UMCS; należy
(m.in.) do Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Wchodzi
w skład krajowych i zagranicznych komitetów i kolegiów redakcyjnych: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”,
„Etnolingwistyka”, „Rozprawy Slawistyczne” (UMCS),
białoruski „Wiesnik Briesckaha Uniwersiteta. Seryja fiłałahicznych nawuk” i ukraiński „Naukowyj Wisnyk

Przemówienie prof. F. Czyżewskiego podczas
obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS

Wołynśkoho Nacionalnoho Uniwersytetu im. Ł. Ukrajinky Fiłołohiczni nauky. Mowoznawstwo”.
Wyróżnienia i odznaczenia jako potwierdzenie
działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
Potwierdzeniem szerokiej i potrzebnej działalności są wyróżnienia i nagrody przyznane przez różne instytucje, stowarzyszenia krajowe i zagraniczne. Za działalność
naukową, dydaktyczną i organizacyjną prof. F. Czyżewski był wyróżniany i nagradzany. Otrzymał Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej,
Złoty Medal za Długoletnią Służbę, nagrody za działalność naukową i udział w projektach badawczych: nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego za Atlas gwar polskich
i ukraińskich okolic Włodawy, kilkakrotnie nagrodę Rektora UMCS, m.in. II stopnia za książkę Polskie i ukraińskie
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teksty gwarowe wschodniej Lubelszczyzny (współaut. S.
Warchoł), nagrodę Rektora UMCS – zespołową I stopnia
za Słownik stereotypów i symboli ludowych (kier. J. Bartmiński), nagrodę specjalną Prezydenta Lublina wraz z medalem Civitatis lublinensis za rozwój i upowszechnienie
kultury czy też odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015) oraz dyplom honorowy Varsaviana 2000/2001
za opracowanie Atlasu gwar polskich, t. 2, Mazowsze, Warszawa 2000 (współaut. K. Dejna, S. Gala, A. Zdaniukiewicz) przyznany przez: Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy, Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie,
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Towarzystwo
Przyjaciół Warszawy, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy, Warszawa 2001.
Na efektywną działalność międzynarodową F. Czyżewskiego wskazują wyróżnienia: Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy za współpracę w dziedzinie oświaty;
Ministra Oświaty, Młodzieży i Nauki Bułgarii za wkład
w rozwój bułgarystyki na UMCS oraz stypendium Ministra Oświaty Bułgarii.
Wśród wyróżnień samorządowych Jubilat wysoko sobie
ceni godność: Honorowy obywatel gminy Wola Uhruska,
medal – Zasłużony dla Powiatu Bialskiego czy Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego za zasługi na rzecz
upowszechnienia kultury polskiej za granicą przyznany
przez Zarząd Województwa.
Rodzina jako wspólnota
Jubileusz Profesora Czyżewskiego przyszło fetować w Liceum w Wisznicach, w którym Jubilat – o czym
napomknięto – podjął swą pierwszą pracę, tuż po ukończeniu studiów. Z Liceum – po niedługim czasie – powrócił na Uczelnię, ale w Wisznicach – jak to się powiada – pozostawił swe serce. Nie jest to – broń Panie Boże – ckliwa
metafora, nie chodzi bowiem o sentymentalne powroty do
miejsca pracy, z którym nie zrywa się kontaktów, ale o coś
więcej, o wielkie romantyczne uczucie. Z Wisznic bowiem
pochodzi Małżonka Profesora, Pani Danuta, najważniejsza osoba w Jego życiu.
Niełatwo jest być żoną pracownika naukowego, jednak
dzięki takim cechom jak wyrozumiałość, mądrość, niezwykła zaradność i pracowitość Pani Danuta wzmacnia
i cementuje wspólnotę, jaką jest rodzina.
Gratulujemy rodziny: córki Anny, synów – Przemysława, Piotra i Pawła, synowych – Magdaleny i Aleksandry,
zięcia Michała oraz trojga wnucząt – Patrycji, Szymona
i Kamila.
Gratulujemy wyboru, gratulujemy sukcesów, życzymy
zdrowia i dalszych osiągnięć.
Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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Wybór prac autorskich i pod redakcją Feliksa Czyżewskiego
I. Monografie autorskie
1. Atlas gwar polskich i ukraińskich okolic Włodawy, „Rozprawy Slawistyczne” 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1986.
2. Fonetyka i fonologia gwar polskich i ukraińskich południowo-wschodniego
Podlasia, „Rozprawy Slawistyczne” 3, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994.
3. Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wschodniej Lubelszczyzny, „Rozprawy Slawistyczne” 9, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998 (współaut. S. Warchoł).	
4. Atlas gwar polskich, t. 2, Mazowsze, Polska Akademia Nauk Komitet Językoznawstwa, Warszawa 2000 (współaut. K. Dejna, S. Gala,
A. Zdaniukiewicz).
5. Kraszewscy na Podlasiu, Gminna Biblioteka Publiczna, Wisznice 2013
(współaut. Z. Fronczek, A. Sitko).
6. Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych. Część 1. Słownik nazwisk, Wydawnictwo Polihymnia,
Lublin 2013.
II. Monografie naukowe pod redakcją
1. Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce, „Rozprawy Slawistyczne” 12, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997 (współred. M. Łesiów).
2. Z pogranicza języków i literatur słowiańskich, „Annales UMCS”, sectio FF,
vol. XIV/XV, Lublin 1996/1997 [Księga dedykowana z okazji 70.urodzin
Prof. Michała Łesiowa](druk 1998).
3. Ukraińskie i polskie gwary pogranicza, „Polsko-Ukraińskie Spotkania Językoznawcze”, t. 1, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Zakład Filologii
Ukraińskiej, Państwowy Uniwersytet Wołyński im. Łesi Ukrainki Katedra
Historii i Kultury Języka Ukraińskiego, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Oddział w Lublinie, Lublin–Łuck 2001 (współred. H. Arkuszyn).
4. Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim, „Lubelskie
Konwersatorium <Pogranicze>”, t. 3, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2001.
5. Z dialektologii słowiańskiej, „Rozprawy Slawistyczne” 19, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 2002.
6. Język ukraiński. Współczesność – historia, Towarzystwo Instytutu Europy
Środkowo-Wschodniej, „Lubelskie Konwersatorium <Pogranicze>”, t. 4, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003 (współred. P. Hrycenko).
7. Treści i mechanizmy przenikania kultur na pograniczu polsko-ukraińskim,
t. 2, Wyższa Szkoła Umiejętności i Zarządzania w Rykach, Międzyregionalna Akademia Zarządzania Personelem w Kijowie, Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny Zakład Filologii
Ukraińskiej, Ryki 2003 (współred. H. Bednarski, J. Ślusarski).
8. Gmina Wola Uhruska na tle Euroregionu Bug. Język i kultura, Urząd Gminy Wola Uhruska, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Lublinie, Wola Uhruska 2003.
9. Ze studiów nad gramatyką i leksyką języka polskiego i ukraińskiego, „Rozprawy Slawistyczne” 20, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006 (współred. S.
Gala).
10. Flora i fitonimy na pograniczu polsko-ukraińskim, Zakład Filologii Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Akademii
Rolniczej, Klub Ekologiczny UNESCO – Pracownia na rzecz Bioróżnorodności, Lublin 2006 (współred. D. Urban).
11. Tabu językowe i eufemizacja w dialektach słowiańskich, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 2008 (współred. A. Tyrpa).
12. Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2011 (współred. A. Dudek-Szumigaj, L.
Frolak).
13. Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi, „Rozprawy Slawistyczne” 23, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 2011.
14. Cmentarze po obu stronach Bugu, Towarzystwo Popularyzacji Piękna
Polesia, Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Włodawa–Lublin 2014 (współred. H. Arkuszyn, A. Dudek-Szumigaj).
15. Gdzie bije źródło... Pieśni ludowe pogranicza Polski i Białorusi, Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach, Lublin–Wisznice 2015 (współred. A. Dudek-Szumigaj, M. Żygałowa).
16. Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110. rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905–1997), Instytut Filologii
Słowiańskiej UMCS, Instytut Filologii Polskiej UAM, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin–Włodawa 2015
(współred. M. Olejnik, A. Pihan-Kijas).
17. Centrum a peryferie w opisach językoznawczych, Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Instytut Filologii Polskiej UMCS, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2016 (współred. M. Olejnik, H. Pelcowa).
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Marek
Olejnik

Lwów 1995
1 września 1995 roku do Lwowa na semestralną
praktykę studencką pojechała grupa sześciorga studentów
filologii ukraińskiej UMCS. W grupie tej znaleźli się studenci III roku: Aneta Jachecka, Emilia Mastej oraz niżej
podpisany a także studenci IV roku: Maria Borciuch, Edyta Chwalczuk i Grzegorz Mrugała. Wymienieni studenci
zamieszkali w akademiku Uniwersytetu im. I. Franki przy
ul. Hercena. Było to miejsce znane z poprzednich krótszych wyjazdów studenckich. A do Lwowa zawsze wraca
się z przyjemnością.
Jednym z zagrożeń i co za tym idzie, nie osiągnięciem
celu, który wszyscy sobie stawialiśmy, byłoby przebywanie we własnym środowisku. Pierwsze nieśmiałe kroki stawialiśmy na wykładach i ćwiczeniach w pięknym budynku
uniwersytetu. Poznawaliśmy się ze studentami ukraińskimi, bo też taki był zamysł – aby jak najwięcej przebywać
w środowisku ukraińskojęzycznym, była to szansa na doskonalenie języka, a jednocześnie miłe i pożyteczne spędzenie czasu. Trafialiśmy na wykłady, gdzie grupa na filologii ukraińskiej liczyła ponad 100 osób, było to dla nas,
studiujących w grupach piętnastoosobowych, olbrzymim
zaskoczeniem. Kolejnym zaskoczeniem było to, że studenci ukraińscy byli od nas co najmniej dwa lata młodsi. Zaskoczeni byliśmy również tym, że musieliśmy skrócić swoje wakacje, ponieważ rok akademicki na Ukrainie
rozpoczyna się we wrześniu. Cały nasz wyjazd traktowaliśmy jak wielką przygodę, więc nie żałowaliśmy. Już pod
koniec września dzięki uprzejmości prof. Leoniły Miszczenko, którą wcześniej poznaliśmy w Lublinie, mogliśmy wyjechać w Karpaty i w czasie tygodniowej eskapady przemierzać górskie szlaki, a wieczorami przy ognisku
delektować się wyrobami kuchni ukraińskiej. Po powrocie z Karpat nie zwalnialiśmy tempa, praktycznie codziennie odwiedzaliśmy operę, teatry, koncerty, których
we Lwowie nie brakuje. Podczas kolejnej wizyty w operze dostrzegłem mgr Tatianę Kołodyńską, młodą badaczkę z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która otoczona wianuszkiem młodych ludzi przemierzała foyer
opery. Jak się okazało mgr Kołodyńska – dziś już doktor
nauk humanistycznych – przyjechała z grupą studentów
I roku filologii ukraińskiej. Co więcej, nasi rodacy mieli

Lwów, Kaplica Boimów
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problem z zakwaterowaniem we Lwowie. Po krótkiej rozmowie z kierowniczką akademika przy ul. Hercena cała
grupa zajęła najwyższą kondygnację tego budynku. Była
okazja, żeby to uczcić. Natychmiast z grupy wyłonił się lider, który rozdysponował zadania swoim koleżankom, był
to Marcin Kojder – człowiek wielu talentów. Opowiadaliśmy kolegom o naszych przeżyciach we Lwowie, ciekawych miejscach, które można odwiedzić. Zabawa trwała
tydzień i żal było, że odjeżdżają. Znajomość przerodziła
się w przyjaźń, która trwa do dziś.
Obchodzenie świąt i rocznic państwowych poza granicami Polski nigdy do łatwych nie należy. Zbliżał się
1 listopada. Ponieważ nie wyjeżdżaliśmy na Wszystkich
Świętych do kraju, zakupiliśmy pokaźną ilość świeczek
i udaliśmy się na Cmentarz Łyczakowski. Światło zapaliliśmy na grobach Polaków, tych znanych jak: Gabriela Zapolska, Maria Konopnicka, Artur Grottger, Julian Konstanty Ordon oraz tych mniej znanych lub nieznanych.
Byliśmy także na Cmentarzu Orląt Lwowskich nazywanym tak, ponieważ większość z pochowanych tam niemal
3000 żołnierzy, to Orlęta Lwowskie, czyli młodzież szkół
średnich i wyższych oraz inteligencja. Na marginesie należy dodać, że w grudniu 1995 roku prace renowacyjne rozpoczęte przez Energopol Rada Miejska Lwowa nakazała
wstrzymać. Prace te jeszcze wielokrotnie były wstrzymywane przez władze. Dopiero w grudniu 2001 roku zawarto porozumienie co do kształtu cmentarza.
Ponieważ zbliżała się zima, warunki do przemieszczania się stawały się trudniejsze. Częściej spotykaliśmy się
w kawiarniach, galeriach, u znajomych w akademikach.
Utkwiły mi w pamięci wybory prezydenckie w Polsce, które obserwowaliśmy na Ukrainie dzięki uprzejmości prof.
Stefanii Andrusiw. Część naszej grupy często gościła na
obiadach u Pani Profesor, były to miłe spotkania i niezapomniane rozmowy. Rozprawialiśmy o Ukrainie i o złożonych stosunkach polsko-ukraińskich. Gospodyni, dzięki szerokim horyzontom i otwartości, patrzyła i patrzy na
przyszłość obu sąsiadujących narodów z optymizmem
i starała się przekonać nas do swych racji. Emocjonowała się z nami wspomnianymi już wyborami prezydenckimi i innymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w Polsce,
a także z troską patrzyła w przyszłość Ukrainy, wyjaśniając
nam zagrożenia, które wynikają z krótkiej historii młodego
państwa. Patrząc na „dziś” Ukrainy i przypominając sobie
nasze ówczesne dyskusje, muszę przyznać, że Pani Profesor
jest świetnym analitykiem sytuacji politycznej na Ukrainie.
Czas płynął szybko, powoli zbliżał się grudzień, Święta Bożego Narodzenia i w związku z tym czas wyjazdu do
domu. Nie traciliśmy czasu, chodziliśmy po tzw. „naszych
miejscach”. A co uważam we Lwowie za „swoje miejsca”?
Jest ich kilka, a przez kolejne lata liczba się zwiększyła,
jednak ograniczę się do kilku:
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Akademik przy ul. Hercena. Przez kolejne lata, kiedy
wracałem do Lwowa, starałem się kwaterować właśnie
tam. Od 1995 roku stał się hotelem o wiele bardziej komfortowym, niestety nie ma już „czerhowych” i małej portierni, która bez wątpienia nadawała klimat temu miejscu.
Kawiarnia „Dzyga” – odkryłem ją dla siebie pod koniec
naszego kursu semestralnego, idąc Wirmeńską doszedłem
do końca ulicy i wszedłem do środka. Urocza kawiarnia
z galerią. Wewnątrz przytulna, zaciszna, a jednocześnie
swobodna atmosfera i wspaniała kawa, a szczególnie jej
zapach, który pamiętam do dziś.
Główny korpus Uniwersytetu im. I. Franki. Uczelnia założona przez króla Jana Kazimierza jako Akademia Lwowska w 1661 roku. Budynek Uniwersytetu to Gmach Sejmu
Krajowego Galicji. Przemierzając w maju 2017 roku wnętrza Uniwersytetu miałem wrażenie, że w niektórych salach wykładowych stoją ławki pamiętające 1995 rok, co
dawało mi poczucie, że jestem u siebie.
Lwów to nie tylko miejsca, ale przede wszystkim ludzie. Osoby, które dbały, abym czuł się dobrze we Lwowie i które zachowuję w swojej pamięci. To wymieniona
już prof. Stefania Andrusiw, prof. Wasyl Iwaszkiw, z którym do dziś jestem w kontakcie, ś.p. prof. Dmytro Hrynczyszyn, wspaniały wykładowca ze świetnym poczuciem
humoru, jego wykłady były niezwykle interesujące, Sasza Rżewski, sąsiad z akademika, doc. filozofii, mieszkał
z żoną (również pracownikiem naukowym) i córką Odarką (wówczas 7 lat) na 15mkw z toaletą na korytarzu. Na
zawsze zapamiętam „jeden dzień z życia Ukraińca”, który
mi zaprezentował. Zaproponował kiedyś, abym od rana
towarzyszył mu przy kolejnych posiłkach, w pracy na
uniwersytecie itd. Dałem się namówić i – jak mniemam
– wiele zyskałem. Zdołał choćby wytłumaczyć mi wiele kwestii dotyczących mentalności Ukraińców. Po kilku latach dowiedziałem się, że młodo zmarł. Wiele osób
można by jeszcze wymieniać – koledzy ze studiów, Witia
– kolega z akademika.
Lwów od tamtego czasu zmienił się, w większości na
lepsze, wyremontowana architektura, piękne zabytki, które przyciągają mnóstwo turystów. Niestety są też „plusy
ujemne” jak mawiał klasyk, nie jeżdżą już „stareńkie tramwaje” z piosenki „Pikkardyjskiej Terciji”, którą śpiewaliśmy na każdej imprezie, rażą tzw. plomby – szklane domy,
najczęściej siedziby banków czy biur, które nijak nie komponują się w pięknej architekturze centrum miasta.
Zastanawiam się czasem, dlaczego tak bardzo lubię
powracać do tego miasta? Dlatego, że tam faktycznie poznałem język ukraiński? Tak. Może urzeka mnie piękno
Lwowa? Możliwe. Dlatego, że były to najpiękniejsze chwile moich studiów? Pewnie tak. A może...
Marek Olejnik
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Wasyl Słapczuk
jest jednym z najwybitniejszych pisarzy ukraińskich młodego pokolenia. Urodził się 23. 12.1961 roku we
wsi Nowyj Zborysziw na Wołyniu. Po ukończeniu szkoły zawodowej numer 1 w Łucku pracował jako szlifierz
w fabryce samochodów Komunar w miejscowości Zaporożec. Walczył w Afganistanie. Był ciężko ranny. W 1993
ukończył filologię ukraińską w Łuckim Instytucie Pedagogicznym im. Łesi Ukrainki, później obronił rozprawę
doktorską. Jest autorem siedmiu książek dla dzieci, dwóch
rozpraw krytycznych o współczesnej poezji, siedmiu powieści, zbioru opowiadań, szesnastu tomów poetyckich.
W serii „Exceptis excipiendis” ukazały się między innymi powieści: Slipyj doszcz (Ślepy deszcz, 2003), Dyki kwity (Dzikie kwiaty, 2004), Osin’ za szczokoju (Jesień za policzkiem, 2005), Klitka dla neba (Klatka dla nieba, 2006).
W 2012 roku ukazała się w języku polskim powieść Kobieta ze śniegu (Żinka zi snihu, 2008, przekł. I. Wasilewska,
W. Pestka), dwa lata później Księga zapomnienia (Книга
забуття, 2013. przekł. W. Pestka). Jest laureatem wielu międzynarodowych nagród literackich. W 2004 roku
otrzymał najważniejszą z ukraińskich nagród literackich
przyznawanych przez państwo – cieszącą się ogromnym
prestiżem nagrodę im. T. Szewczenki.
W 2015 r. został uhonorowany Międzynarodową Nagrodą Literacką im. Łobodowskiego.
(W. P.)

***
wiadra
które nigdy nie piło wody
nie zamęczy
pragnienie
***
dla młodości
czas
jest jak koń
z tyłu wozu
***
jedno drzewo
wrasta
korzeniami w ziemię
inne gałęziami
w niebo

***
strzeżcie się
zegar idzie
***
ludzie
są jak dzieci
dając im
świecę
zważajcie
żeby kościoła
nie spalili
***
jaką to
trzeba
mieć cierpliwość
żeby być
ślimakiem
***
stworzyliście Boga
na podobieństwo
swoje
teraz
bójcie się
***
nielekka
to praca
cudzy chleb
jeść
***
świeże siano
pachnie kosą
***
szukajcie przeciwników
zwolennicy
są jak buty
na jedną nogę
***
żył sobie człowiek
żył sobie
i żył…
i nie miał dla kogo
umrzeć
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***
myśli
o
kobiecie
są bardziej niebezpieczne
od myśli
o
samobójstwie
***
– Dusza kwiatu – zapach.
– Człowiekowi pozwól jedynie,
wściubić gdzieś nos –
mówi chłopczyk,
oganiając się od trzmiela.
***
Chłopczyk śmieje się.
– Za każdym razem, kiedy mama
umyje podłogę –
niebo się rozjaśnia.
***
Światło księżyca
z dachu skapuje.
Słowik zanosi się śpiewem.
– Przeprowadza spis
mieszkańców –
szeptem mówi chłopczyk. –
Która dusza
nie odezwie się
ginie.
***
I jabłoń
tego roku nie kwitła,
i mama się nie śmiała –
skarży się chłopczyk..
– Jeszcze za wcześnie.
– Tylko nie dla tego,
kto przyszedł
sprzedawać jabłka.

***
W ziemię zakopali noc
powyrywali słońcu
łapy –
w dłoni
brzuchem do góry leży,
a my tańczymy
dookoła, ale nigdy
nie podzielimy
między siebie
nieba.
***
Uśmiechnięty bagnet
puszcza
słoneczne zajączki.
Szczyci się cudownym
nastrojem…
do pierwszej krwi.
Przekład: Wojciech Pestka
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Iwona
Wasilewska-Marczuk

Moje studiowanie

(Miejcie nadzieję nie tę lichą, marną…)
Tytuł magistra filologii ukraińskiej uzyskałam po
obronie pracy magisterskiej decyzją komisji egzaminacyjnej 16 czerwca w 2011 roku. Jej temat: Problemy językowo-stylistyczne w ukraińskim przekładzie Andrija Szkrabjuka
opowiadania „Wiosna” Bruno Schulza był efektem moich
fascynacji, zwieńczeniem zdobytej wiedzy i umiejętności,
zapowiedzią, może jeszcze nie do końca uświadomioną,
mojej przygody z translatoryką. Praca magisterska została
napisana pod naukowym kierownictwem prof. dr Lubow
Frolak w języku ukraińskim. W teczce na gumkę, w której trzymam ważne dokumenty, jest jeszcze dyplom „Najlepszej Absolwentki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie”, gratulacyjne
listy Marszałka Województwa Lubelskiego, który dwukrotnie przyznał mi stypendium za wybitne wyniki w nauce oraz decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
o przyznaniu ministerialnego stypendium na rok 2011.
Tylko tyle czy aż tyle?
Dziś mija sześć lat od ukończenia studiów magisterskich
w murach lubelskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a ja ciągle szukam odpowiedzi na to pytanie.
Zaczynając studia byłam przekonana, że o wszystkim zadecydował przypadek. Kiedy zastanawiałam się
nad wyborem kierunku studiów, w moje ręce trafiła broszura informacyjna zachęcająca do studiowania filologii

ukraińskiej, mimo to zdecydowałam się na filologię rosyjską. Tam skąd pochodziłam język ukraiński jawił się jako
rosyjski dialekt, przez wielu utożsamiany był z językiem
rosyjskim, to wpłynęło na moją decyzję. O przyjęciu na
studia przesądzały wyniki egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego i z języka polskiego – zdobyłam zbyt mało
punktów i zaproponowano mi filologię ukraińską. Nie
wiedziałam czy płakać, czy się cieszyć, pogodzona z losem, ale nie w pełni przekonana, czy moja decyzja o podjęciu studiów na filologii ukraińskiej jest słuszna, w październiku 2006 roku odebrałam indeks lubelskiej uczelni.
Często wracam do tamtego momentu, dziś chcę wierzyć,
że przypadek rozumiany jako zbieg okoliczności nie istnieje, że jak twierdził Arthur Schopenhauer „Nawet to,
co najbardziej przypadkowe, jest w ostatecznym rachunku koniecznością”.
Czas studiów wspominam ciepło, mimo ogromu pracy,
jaką należało włożyć w poznanie ukraińskiej historii i kultury, w swobodne posługiwanie się językiem ukraińskim
w mowie i piśmie. Ale przecież „kucie” do egzaminów, to
nieodłączny element procesu studiowania, nie wiem czy
dzisiejsi studenci z podobnym samozaparciem i determinacją rzucają się na wiedzę. Oczywiście, często było trudno o zachowanie równowagi pomiędzy zabawą a pracą,
wszystko było sprawą wyborów pomiędzy rozsądkiem
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a młodzieńczymi emocjami, teraz nawet trochę żałuję, że
w moim studenckim życiu zwykle górę brała nauka. Nie
było łatwo, zwłaszcza że brakowało podręczników, polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich słowników. Możliwość angażowania się w badania językowe dawało Naukowe Koło Ukrainistów, którym opiekował się dr Marcin
Kojder. Uczestnictwo w sesjach i wyjazdach naukowych,
w spotkaniach z ukraińskimi literatami na pewno odegrało swoją rolę w kształtowaniu naszej osobowości i poszerzeniu wiedzy, ale w mojej pamięci pozostają wspomnienia spotkań opłatkowych studentów z wykładowcami
połączone z kolędowaniem po ukraińsku.
Na trzecim roku studiów studenci z najlepszymi wynikami w nauce mogli w ramach wymiany przez semestr
pogłębiać znajomość języka, kontynuując naukę we
Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki. Dla mnie było to pierwsze spotkanie „w Realu” z językiem ulicy, Ukrainą i Ukraińcami. Przekroczyłam granicę
w Hrebennem w grudniu 2009 roku i wraz z przesunięciem wskazówek zegara o jedną godzinę do przodu, oznaczającym zmianę strefy czasowej, przeniosłam się w inny
świat. Świat magii: wąskich uliczek starego Lwowa, muzeów, kawiarni wokół rynku, cerkwi ze złoconymi kopułami, fresków Jana Rosena w ormiańskiej katedrze. Czekałyśmy pod operą, bo tu zatrzymuje się autobus z Lublina,
na kolegę odbywającego staż w Polskim Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie i zamówioną przez niego taksówkę, w końcu musiałyśmy poradzić sobie same: po trzech przesiadkach udało się nam
dotrzeć z bagażem do wynajętego mieszkania. Epizod ten
był jakby wstępem, zapowiedzią przygód w trakcie pobytu na Ukrainie – w mojej pamięci jeszcze żywe są wrażenia z wyprawy pociągiem do Kijowa, wyjazdu do rodzinnego miasta Bruno Schulza – Drohobycza i spotkanie
z ostatnim żyjącym jego uczniem Alfredem Schreyerem,
pobyt w Truskawcu… Ta przygoda ze Lwowem dała mi

wiele, może dzięki niej zainteresowałam się translatoryką,
na pewno pomogły mi wspólne ćwiczenia z grupą ukraińskich studentów polonistyki w przygotowaniu ukraińsko-polskich tłumaczeń z zakresu literatury.
Ale to wszystko studia, zauroczenie Lwowem, ukraińską kultura i językiem – było tylko przygotowaniem, wstępem, potrzebny był bezpośredni impuls. Dla mnie takim
momentem zwrotnym było spotkanie z ukraińską literatką Olgą Lasniuk organizowane przez Lubelski Oddział
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w ramach Sesji Literackiej „Nasi Sąsiedzi”. W jakiś nieoczekiwany sposób spora
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Bardiejów, Słowacja 2014. Zbigniew W. Fronczek, Iwona Wasilewska-Marczuk, Ivan Jackanyn, Wojciech Pestka

grupa studentów z mojego rocznika została zmobilizowana do pracy wykraczającej poza ramy programu nauczania
i za tym stało dwóch ludzi: Zbigniew Włodzimierz Fronczek i Wojciech Pestka. Jak do nas trafili, czym przekonali? Nie wiem, może znów powinnam powrócić do pytania o przypadek, ale efektem wzajemnej współpracy były
publikacje w dwumiesięczniku „Lublin. Kultura i społeczeństwo” fragmentów tłumaczeń prozy i poezji znanych
ukraińskich współczesnych pisarzy w wykonaniu studentów ukrainistyki.
„Jestem tłumaczką literatury ukraińskiej” – to stwierdzenie brzmi w moich ustach nieskromnie, bo jeszcze ogrom
pracy przede mną, ale do wytrwania w tym postanowieniu
zachęca mnie sukces książek: Kobieta ze śniegu (wspólne
tłumaczenie z W. Pestką) ukraińskiego pisarza Wasyla Słapczuka oraz Dobry już byłem Iwana Jackanyna, ukraińskiego pisarza mieszkającego na Słowacji. Jury Międzynarodowej Nagrody Literackiej Europy Środkowej i Wschodniej
im. J. Łobodowskiego w 2016 roku doceniło wysiłek włożony w tłumaczenie obu autorów, nagradzając mnie „Listem
Gratulacyjnym” za walory artystyczne przekładów.
Tylko tyle czy aż tyle? – mam nadzieję, że to odpowiedź
na moje pytanie.
Iwona Wasilewska-Marczuk

Pawło Szczyrycia
***
na odległość w wolności klęsk
źrenicami upartych pragnień
mój aniele bądź mi jak cień
i być nie przestawaj
bo mamy do przebycia jeszcze
trwogi nasze jak sny ciasne
bo my mamy nadstawiać ramię
i nie zwątpić gdzieś na dnie
Przekład: Iwona Marczuk-Wasilewska
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Kinga
Ciasnocha

Wspomnienia absolwenta,
zwierzenia tłumacza
W roku 2011 ukończyłam ukrainistykę na UMCS.
Czemu wybrałam ten kierunek? Wszystko zaczęło się na
„Dniach otwartych” uczelni. Przyjechałam do Lublina –
powiem szczerze – niezdecydowana co do wyboru przyszłego kierunku studiów i uczelni. Traf chciał, że znalazłam się w miłym gronie na ciekawym spotkaniu, w czasie
którego wysłuchałam argumentów pracowników tego kierunku. Ujęli mnie ci młodzi sympatyczni naukowcy swą
pasją, wiarą w naukę, zaintrygowali informacją o potrzebie i sposobach poznawania naszych sąsiadów, jednym
słowem; potrafili zainteresować Ukrainą, naszym – bądź
co bądź – nowym sąsiadem, jego trudną historią, kulturą, językiem. I właśnie dlatego postanowiłam bliżej poznać historię kraju, który do tej pory wydawał mi się trochę „egzotyczny”.
Nie żałuję tamtej decyzji. Polubiłam uczelnię, kierunek
studiów, naukowców.
W czasie studiów, w roku 2009, miałam możliwość wyjazdu z uczelni wraz z kilkoma koleżankami z roku w ramach wymiany studenckiej na studia semestralne do Lwowa, gdzie studiowałyśmy na Lwowskim Uniwersytecie
Narodowym im. I. Franki. Te pół roku to był niezwykle
piękny czas w moim życiu. Doskonaliłam znajomość języka, nawiązałam kontakty ze studentami z Ukrainy, którzy byli bardzo serdeczni i otwarci. Służyli zawsze swoją pomocą i gościnnością. Zapamiętałam słowa jednego
z ukraińskich wykładowców: „Wymiana studencka to dla
was doskonały czas nie tylko na naukę, ale również czas
nawiązania ciekawych relacji z rówieśnikami z Ukrainy
oraz czas zwiedzania miasta, do którego przyjechałyście”.
Poznałam więc Lwów, także udało nam się odwiedzić
nieodległe miasteczka: Drohobycz, Sambor, Truskawiec
i mniejsze malownicze miejscowości. A sam Lwów mnie
zauroczył swoim klimatem, historią, zabytkowymi kamieniczkami, które w zimowej scenerii wyglądały bajecznie. Wreszcie Opera, która wywiera olbrzymie wrażenie, no i sam gmach Uniwersytetu, który początkowo
swym wyglądem wprawił nas w zdumienie, bo okazał się
zupełnie inny niż nasz lubelski UMCS. U nas nowoczesność, tam w tych olbrzymich murach czuć powiew historii. W czasie pobytu odwiedziłyśmy Konsulat Generalny

Rzeczypospolitej we Lwowie (nasz kolega po studenckiej
wymianie miał możliwość odbycia stażu w tej placówce
i z tej możliwości skorzystał), mogłyśmy dzięki tej znajomości zapoznać się z pracą Konsulatu. Bardzo miło wspominam spotkanie z Konsulem, który – ku naszemu zaskoczeniu – zaprosił nas do uczestnictwa w komisji podczas
I konkursu wiedzy o języku i kulturze polskiej: „Znasz-li
ten kraj”. To było przyjemne i ciekawe doświadczenie. Dziś
myślę, że ten czas spędzony na Ukrainie nie został przeze
mnie zmarnowany.
Lata studenckie wspominam ciepło i serdecznie, zaczynało nas niecałe 30 osób, niewiele, pewnie dlatego stanowiliśmy grupę przyjaciół. Do dziś pamiętam nasze wieczorne spotkania przy ukraińskiej muzyce. Tę atmosferę
tworzyli również nasi wykładowcy: dr Maria Borciuch
i dr Mateusz Jastrzębski oraz nieco starsi prof. Ihor Nabytovych i Lubow Frolak. Ci pierwsi potrafili zarazić nas
swoim jeszcze młodzieńczym zapałem naukowym, pasją,
poświęceniem i serdeczną troską okazywaną nam na każdym kroku. Zawsze znajdowali dla nas czas i służyli – tak
to określę: braterską radą i wskazówkami. Grono profesorskie było zaś ojcowsko czułe, choć bardzo wymagające. Odczułam to osobiście, gdyż Pani profesor Frolak była
promotorem mojej pracy magisterskiej. Do dzisiaj jestem
jej wdzięczna przede wszystkim za cierpliwość, wyrozumiałość, pobłażliwość. Nigdy nie krytykowała, nie ganiła,
ale cierpliwie i ze spokojem tłumaczyła, objaśniała i wyjaśniała. Zawsze miała dla nas czas, a drzwi jej gabinetu zawsze były dla nas otwarte. Pamiętam, jak już po ukończeniu studiów, pracując nad jakimś tłumaczeniem mogłam
nadal zwracać się do Pani profesor Frolak i Pana dra Jastrzębskiego z prośbą o radę i pomoc. Nigdy nie odmówili, za co dzisiaj im serdecznie dziękuję.
W trakcie studiów zainteresowałam się historią samego Lublina, jego klimatem duchowym, ludźmi. Poznałam
– jak mi się wydaje – środowiska lubelskie, w tym literackie. Odkryłam, że i w tym kręgu istnieje wielkie zainteresowanie Ukrainą, że podejmowane są rozmaite formy
współpracy, w tym wymiana literacka. To w tym środowisku ludzi zafascynowanych literaturą udało mi się poznać
Zbigniewa Fronczka i Wojciecha Pestkę, którzy zachęcili
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Łuck 2013, od lewej: Wasyl Hej (poeta i prozaik), Kinga Ciasnocha, Wsiewołod Tkaczenko (krytyk literacki), Wojciech Pestka

mnie do sprawdzenia się w roli tłumacza. W tym czasie na
uczelni wybrałam specjalizację translatorską, postanowiłam więc spróbować swych sił w praktyce. Najpierw przyszło mi się zmierzyć z przekładem wierszy współczesnej
autorki Niny Horyk. Poszło ponoć dobrze, tak ocenili redaktorzy. Nabrałam wiary i ochoty. I tak zaczęłam swoją
przygodę z tłumaczeniem oraz współpracę z czasopismem
„Lublin. Kultura i Społeczeństwo”, która trwa do dzisiaj.
Współpraca jest dla mnie korzystna a i chyba wskazana,
gdyż na co dzień nie pracuję w tym zawodzie. Jestem bowiem nauczycielem wychowania przedszkolnego.
Zdobędę się na wyznanie bardzo osobiste; kiedy po
raz pierwszy zobaczyłam na łamach czasopisma tłumaczenie podpisane moim nazwiskiem, poczułam wielką satysfakcję i rozpierającą dumę, publikacja dodała mi
skrzydeł i zapału do dalszej pracy. Gotowa byłam do coraz trudniejszych wyzwań literackich. Tym wyzwaniem,
które los postawił przede mną, był tom opowiadań Wasyla Heja: Etiudy poleskie. Podołałam! – co dziś mówię nie
bez dumy! Mój przekład ukazał się w roku 2013 w serii
„Biblioteka Literatur Naszych Sąsiadów”, w radzie programowej „Biblioteki” zasiadają profesorowie, z którymi
los zetknął mnie w czasie studiów. Czemu ten tytuł, czemu ten autor? Miałam dużo szczęścia, a może dokonałam
jedynie dobrego wyboru? Czarowi Polesia ulegali polscy,

ukraińscy i białoruscy twórcy: poeci, malarze, muzycy. Ilu
współczesnych wykonawców wzrusza słuchaczy przedwojenną pieśnią (z roku 1936) Polesia czar autorstwa Jerzego Artura Kosteckiego! Na ilu polskich obrazach, a i na
fotografiach także, unoszą się owe legendarne, magiczne
mgły i opary błot i rozlewisk Polesia! Sięgnęłam po Etiudy
poleskie i zachwyciłam się. Na tym nie dość moich przygód, niebawem poznałam osobiście Wasyla Heja, ich autora. Stało się to podczas promocji książki w Łucku, latem
2013 roku. Wasyl Hej (ur. 1942 roku) dzisiaj już nie żyje,
to wielka strata dla literatury ukraińskiej. Był oryginalnym
prozaikiem, pisał inaczej niż współcześni, jeśli miałabym
wskazać podobne teksty w literaturze polskiej, to najbliżej było mu do magicznych i bajkowych opowiadań Tadeusza Nowaka, jednego z reprezentantów nurtu w literaturze współczesnej zwanego „chłopskim”. Etiudy Heja to
poetycko-filozoficzne refleksje o przemijaniu, przyrodzie,
odchodzeniu od tradycji, obyczajów, zwyczajów, także odsiewaniu przesądów, zmieniającym się języku, modzie,
krajobrazie. Pamiętam moje rozmowy z pisarzem, zachowałam wspólne zdjęcia pod łuckimi pomnikami, nie zapomnę, z jaką swadą, pasją i wiarą mówił o posłannictwie
twórcy, z jakim ogniem w oku opowiadał o swoich poleskich przeżyciach i doświadczeniach. Ile było w tym szczerości i autentyczności, ileż wiary w literaturę. Nabrałam
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przekonania, że wielu bohaterów swej prozy wyposażał
w swe życiowe doświadczenia, w ich usta i dusze wkładał
swe racje i emocje. Jestem Mu wdzięczna za słowa i argumenty, które do mnie kierował.
Podczas pamiętnej ekspedycji do Łucka czekało mnie
wiele niezwykłych wrażeń. Spacery po Łucku, odkrywanie śladów – mieszkającego w tym mieście przed wojną –
Łobodowskiego, zwiedzanie wystaw, muzeów, bibliotek,
wizyta w teatrze, niezmiernie ciekawe rozmowy na Uniwersytecie z wieloma ludźmi, ze studentami, naukowcami, twórcami. Gościłam w domu poetki i tłumaczki Oleny
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Krysztalśkiej, słuchałam refleksji Wsiewołoda Tkaczenki,
dyplomaty i poety, także goszczącego pod dachem pani
Oleny.
W roku 2017 ukazała się moja kolejna publikacja, również w serii „Biblioteka Literatur Naszych Sąsiadów” opublikowano mój przekład prozy Petra Kraliuka Płomienne
serce. To powieść historyczna, więc inne klimaty, realia,
emocje, inna narracja, stylistyka i język. Najogólniej mówiąc powieść traktuje o wpływie poezji Słowackiego na
polskich, rosyjskich i ukraińskich rewolucjonistów. Narrator, a jest nim pisarz Mikołaj Ostrowski (1904–1936), autor kultowej dla komunistów powieści Jak hartowała się
stal, jako sołdat rewolucji trafia do kościoła w Krzemieńcu. Jeden z bolszewików rabujących świątynię natrafia na
szklaną urnę, w której – ku jego wielkiemu zdumieniu –
przechowywane jest ludzkie serce. Rabuś zainteresowany jest jedynie alkoholem, rozbija naczynie i spirytusem
raczy swego młodziutkiego kompana. Ten upija się, ale
obraz serca wyrzuconego na posadzkę kościoła powraca
w jego myślach do końca życia. W pewnym momencie,
już jako człowiek dojrzały, uzmysławia sobie, że uczestniczył w profanacji zwłok polskiego wieszcza. Nabiera też
przekonania, że wypicie alkoholu zapewniającego wieczne trwanie szczątkom poety, spowodowało w sprawcy
wybuch talentu literackiego. Dzieło swego życia, Jak hartowała się stal, ma za owoc obcowania z żywym sercem
polskiego wieszcza. Powieść gęsto przetykana jest cytatami z dzieł Słowackiego, także motto i finał prozy Kraliuka
to fragmenty poematów polskiego poety.
Powtórzę: to trudna proza, zarówno dla tłumacza jak
i czytelnika, pełna odwołań historycznych i literackich,
mroczna i tajemnicza. Mogę zaryzykować twierdzenie,
że to romantyczna powieść grozy osadzona w drugiej dekadzie XX stulecia. Druga mikropowieść Strefa znacznie łatwiejsza w odbiorze odnosi się do czasów pomarańczowej rewolucji. Język prosty, konkretny i celny, bez
metafor i upiększeń. To zgrabna metafora, ale i satyra na
ludzi usiłujących trwać w starym socjalistycznym porządku i próbujących zatrzymać czasy dominacji sowieckiej,
to takie ukraińskie „good bye Lenin”. Petro Kraliuk podejmuje w swej prozie, publicystyce, dramacie trudne tematy z dziejów polsko-ukraińskich. Przykładem jest Jednoaktówka, niewielka dramatyczna rozprawka pomiędzy
Mikołajem Gogolem, polskim poetą Bohdanem Zaleskim
a duchem Aleksandra Puszkina. Dwaj żywi rozkapryszeni
autorzy rozprawiają z duchem wielkiego poety o antypolskiej powieści Taras Bulba. Przeczytałam, przetłumaczyłam, pozostawiłam w szufladzie. Ludzie mają swoje historie, książki mają swoje historie, zobaczymy, co będzie.
Przyglądam się światu z życzliwą uwagą.
Kinga Ciasnocha
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Sztuka odczytywania
przeznaczenia

przełożyła Iwona Wasilewska-Marczuk
Na zewnątrz wszystko było takie, jak zawsze: bile
ciężko toczyły się po zielonym suknie albo rozpędzone
wpadały do łuz, wbite szybkimi, pewnymi ruchami kijów, niedaleko jeziora szaleńczo rechotały żaby oszołomione zapachem akacji, zagłębienie pośród sadu spowiło
się słodką wonią dużych jasnofioletowych lilii i wilgotnej
po podlewaniu ziemi. Jednak coś przeciekało w tej doskonałej konstrukcji świata, jakaś cieniuteńka strużka trwogi,
niczym nieznany i bardzo niebezpieczny gaz, powoli wypełniała wgłębienie i unosiła się coraz wyżej i wyżej, do
kostek, potem do łydek, dalej – do kolan, mrożąc trzeźwą świadomość. Chciało się wypić. Jednak swego czasu
przyjął zasadę, by pić tylko wtedy, gdy wypiją najważniejsi
uczestnicy obojętnie jakiego przyjęcia czy spotkania towarzyskiego, po prostu tak dla własnego spokoju, a niekiedy
nie tłumacząc się odmawiać. Rozumiał, że zawsze znajdzie
się inna możliwość, ale przynajmniej nie ta.
Na stole został prawie nie tknięty koniak – teraz modna
stała się wstrzemięźliwość, każdy dbał o zdrowie (może,
właśnie tak, jak i on), jedynie Mały, w oczach którego
od czasu do czasu pojawiała się i znikała iskierka głęboko skrywanej rozpaczy, cicho i pokornie sączył ormiański pięciogwiazdkowy z filiżanki, jakby ktoś mógł pomyśleć, że jest to herbata. Raz w tygodniu Szef pozwalał mu
na tę słabość, ale tylko – w sobotę. Dwaj gracze, Jubiler
i Finansista albo Chudy i Gruby, w transie i z samozaparciem krążyli wokół stołu bilardowego, tak jakby ilość
zbitych piłeczek decydowała o ich jutrze. Jarema wiedział
– oni też się bali. Strach stał się częścią ich świadomości, był dobrze opłacany, na tyle dobrze, że stwarzał jakiś dziwny konglomerat ufności i trwogi. Wszystko widział po ich twarzach, jak w lustrze. „Sztuka odczytywania
przeznaczenia z fizjonomii sługusów” – jako temat traktatu filozoficznego i temat jego własnego życia. Te gorliwe,
galaretowate postacie zawsze oddawały rzeczywisty stan
rzeczy i były jakimś odbiciem nadchodzących zdarzeń,
pozbawionym litości i niezmiennym. Dopóki zginali się
przed nim, a jakże, miał jeszcze czas. Choć właśnie dziś
nagle coś poczuł – jeszcze nie strach, nie rozpacz, nie ducha porażki czy kryzysu finansowego – a coś nieczytelnego, niejasnego, niewymownego, nie do przezwyciężenia,

nieuformowanego. Nie miało to ani nazwy, ani koloru, ani
kształtu, ani treści, po prostu pojawiło się to „nic”, i gdyby
nie miał takiej intuicji, która dała mu to wszystko, czym
dysponował, to nawet nie zwróciłby uwagi. Nawet nie odtworzyłby wstecz taśmy z tymi zdarzeniami, które poprzedzały decydujący moment. Ale na odtwarzanie nie miał
odpowiednich warunków, dlatego niepokój odłożył na jutrzejszy czysty i krystaliczny niedzielny poranek. Bo taki
właśnie ma być poranek bez ludzi.
W pobliżu stał ciężki, niczym koń, Drys o profilu rzymskiego legionisty, z malutkimi wilczymi oczętami, lekką
wadą wymowy i niezmienną postawą gotowości „jedzenie podano, mój panie”, która w każdej sekundzie mogła
zmienić się w „bierz!”. Jego służalczość w tych empireach stosunkowo łatwo przeradzała się w nieco histeryczną wyższość i bierność zachowań oraz czynów poza nimi.
Grdyka Chudego drżała z każdym ruchem cudzego kieliszka, lecz jeszcze umiał powstrzymać się od napadów
specyficznego pragnienia – nadużywał byle gdzie i byle
kiedy. Szef wiedział i o tym.
Nikt nie pamiętał jego prawdziwego nazwiska, ale ksywa, bardziej przystępna i zrozumiała, fonetycznie trochę
podobna do tego, co wpisano w paszporcie, momentalnie
do niego przylgnęła i jakkolwiek trochę złościło to właściciela, nie było na to rady – spodobała się Szefowi. Drys
cieszył się u niego dobrymi notowaniami – miał w sobie zapas gniewu typowy dla ukrywających się alkoholików, który bez szczególnej przyczyny mógł w każdej chwili, jakby na zawołanie, wyładować na kimś z otoczenia.
Towarzyszyła temu brutalna siła fizyczna i brak wyrzutów sumienia. Nikt nie wiedział, jakie tak naprawdę pełni
funkcje – woleli trzymać się od niego z daleka.
Wysoka i niemłoda administratorka przemykała w półmroku sadu, niczym wcielenie siedmiu grzechów głównych, jednak nikt nawet i nie próbował zadać sobie pytania, po co tutaj taka wredna i ochrypła furia. Kim jest?
Wyszkoloną dziwną osobą z ochrony, podsuniętą agentką (lepsza już taka, niż nowa i nieznana), ubogą krewną
czy dyskretnym okiem żony? Nikt nie znał prawdy i nawet w myślach nie chciał jej znać.
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Żądanie odegrania spektaklu tu i teraz, w głębi młodziutkiego sadu, pojawiło się u Niego niespodziewanie,
przynajmniej niespodziewanie dla reszty.
– Wybierajcie sobie role – przykazał cicho z delikatnym chichotem. – Kto u nas jest filozofem? Tylko ty, Kozaczku. Sam wystawisz, sam zagrasz. Wszyscy są na twoje rozkazy. Masz scenę – wskazał małą estradę, na której
od czasu do czasu wyśpiewywała miejscowa bądź zagraniczna znamienitość, jeśli była taka wola Szefa. Niestety, dzisiejsi aktorzy okazali się być małomówni, nie przeczytali w dorosłym życiu żadnej książki, nawet kiepskiego
kryminału, zatem reżysera czekało trudniejsze zadanie –
przyjdzie mu pisać sztukę, i biorąc pod uwagę wzrost oraz
brak... nadprogramowych kilogramów, grać w niej Bohatera. Wokół niego stali: Chudy, Gruby, Mały i ewidentny
niegodziwiec – toteż nie mogli być bohaterem a priori.
Dla tego ostatniego już znalazła się rola, – świeżo upieczony reżyser niezbyt długo wydobywał ją z głębin w pośpiechu rozbudzonej fantazji, którą potrząsał, niczym gorącymi pierożkami z masłem, byle dała rezultat. Może jak
raz nerwowy Drys, ta jego kamienna i groźna rzymska
twarz-maska określiła rodzaj kolejnego przedstawienia –
zagra Śmierć. I niech tylko spróbuje pisnąć. Chociaż tu
zrobi wszystko, co każą.
To będzie jakieś intermedium. W nim kryje się możliwość interpretacji oraz improwizacji, te głąby nie będą
musiały uczyć się słów, on też nie będzie musiał niczego
pisać, a za każdym razem... powstanie nowe widowisko,
i dzięki temu nie znudzi się Szefowi.
Ale musiał zapytać:
– Jeżeli chcesz sztukę teatralną, to powiedz przynajmniej o czym.
Po raz pierwszy doznał, jak wsącza się upokorzenie.
Z jakiegoś powodu właśnie tak potraktował propozycję
Szefa, który miał słabość do zabawiania się od czasu do
czasu w oryginalny i zaskakujący sposób. To świadczyło
o tym, że wykształcenie, jakie zdobył w Anglii za pierwsze pieniądze z biznesu, jednak wydało owoce. Były na
tyle nieoczekiwane, że nieraz wydawało się: nie bez powodu rządzi, przecież zawczasu potrafi przewidzieć nie
jeden ruch do przodu, toteż nie wiadomo, kiedy i kogo
kontroluje.
Posada, jaka porządkowała i uzasadniała ich wzajemne
relacje, była tylko widoczną nitką stosunków i dla świata, i dla nich samych. A to, co wykraczało poza kwestie
formalne w ogóle nie poddawało się analizie. Chwilowe
przejawy sympatii i życzliwości przeplatały się z napadami
nienawiści, co prawda bardzo dobrze skrywanymi, ustępującymi chłodno-stalowej uprzejmości lub głupkowatym
żartom. W każdym razie, czasem nie wiedział, kiedy Szef
jest poważny, kiedy beztroski, kiedy gra, kiedy się martwi. Koktajl Mołotowa – oto czym był jego boss. Z nim
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trzeba się mieć na baczności, bo lekkomyślność zapominalstwo czy dawno zapomniane, przypadkowe impertynencje w każdej chwili mogły oznaczać wszystko.
Takim sposobem Drys zagra Śmierć. Oczywiście, taką
rolę lepiej odegrałaby pokojówka. Ale strach dawać jej coś
zanadto odrażającego, bo jeszcze się obrazi: nawet takiej
energicznej kobiecie, która przywykła wydawać polecenia
pośród tej do nie końca przemierzonej, wilgotnej i zatrważającej dżungli, zapewne właściwe są romantyczne tony,
nie należy o nie zahaczać, by nie zdetonować ciemnych
pokładów natury.
Finansista zagra kramarza Żyda. ... Żyd występuje we
wszelkich klasycznych intermediach. Będzie sprzedawał
losy, zwinięte papierki z przepowiedniami: każdy pragnie
dowiedzieć się czegoś o sobie, i nie tylko na Boże Narodzenie czy Andrzejki – w tym sadzie takie proroctwa nabierają prawie mistycznego znaczenia, brakuje jedynie oliwek i męczennika.
Gospodarzowi ma się to spodobać. Już od dawna nie
zna świata za oknem, jak i reszta, tu obecnych. Tą wiedzę
bardzo szybko się traci, jeśli pojawiają się większe pieniądze. Życie, które wybrał, wedle kanonów gatunku, może
miałoby nieco inną definicję.
Za jednym zamachem odtworzy z pamięci te postacie
migające za szybą znajomego pancernego auta, rozbiegające się po zaludnionych ulicach starego miasta, niby rtęć.
Grube szkła dosyć mocnych okularów Finansisty (panicznie obawiał się zrobić rysę na szkle, i tak naprawdę, bał się
wszystkiego) od razu zachodziły mgłą, jego masywne plecy pod wpływem nerwowego napięciu momentalnie potniały, i czarna wilgotna plama stawała się widoczna na
drogim garniturze, stopniowo przechodząc w białą i słoną.
Czy czyścił, te marynarki, czy wyrzucał, Jarema nie mógł
tego wiedzieć na pewno, bo Finansista miał obie te możliwości, ale czuł – na ten moment sam oblewał się potem.
Głowa pękała mu z napięcia, bo nie domyślał się co mogło kryć się za niewinną zabawą pewnych siebie i otoczonych takim parkanem ludzi.
Potem pomyślał: a po co szukać we wszystkim drugiego
dna? Traktuj to jako zabawę i ciesz się. Pogoda jest wspaniała, świat szaleje w rozkwicie, tylko dureń może ukrywać zaszyfrowane znaczenia tam, gdzie, całkiem możliwe, ich nie ma.
Nowo wybrani aktorzy poprosili o miejsce do prób. Stał
się nim spory pokój przeznaczony na rozmowy służbowe.
Bez kanap i telewizorów, bez barków i szaf, jedynie krzesła
przy ścianach i stół pod dużym pejzażem jakiegoś Holendra. I jeszcze kilka doniczek ze sztucznymi kwiatami na
parapetach – prosty i praktyczny styl pani administratorki – nie potrzebują doglądania, a tworzą zacisze. Było tu
przestronnie i czysto, z otwartego okna dolatywało kumkanie żab i zapach lilii.
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Szybko zbudował pierwszą mise-en-scène1. Stół i dwa
krzesła. Występuje Petent i Urzędnik. A później na kilkunastu stronach z notesu wypisał nazwy urzędników, którzy będą udzielać odpowiedzi ubogim. Na stole postawił
wazon, zszywaczem umocowawszy do zielonego i sztywnego sztucznego listka pierwsze określenie „Lekarz”.
Za stołem usiądzie Gruby – Urzędnik. Będzie Medykiem i Adwokatem, Inspektorem ds. ewidencji gruntów
i budynków, i Architektem, Egzaminatorem i Pracownikiem funduszu emerytalnego, Przewodniczącym przedsiębiorstwa energetycznego i Dyrektorem kanału telewizyjnego, Urzędnikiem i Ministrem, Prokuratorem
i Policjantem – nie ma końca lista jego ról. Do niego będą
przychodzić petenci i ze łzami w oczach opowiadać swoje historie. W trakcie trwania sceny będzie milczał, uważnie i ze smutkiem nasłuchiwał, łza zabłyśnie w jego oku,
czasem nawet pocieknie wzdłuż zwisającego i drżącego
policzka, ale z uporem będzie udawał, że jej nie zauważa. A potem złoży prawą dłoń w łódkę i palcem wskazującym lewej stuknie w sam środek dołeczka. Jeszcze chwilę oszołomiony Petent będzie gapił się na kombinację rąk,
później dotrze do niego jej sens, wtedy z niechęcią postąpi stosownie do zawartości własnych kieszeni, na ogół,
schematycznie: długo będzie przeliczał papierki, kładł je
na dłoń ułożoną w łódkę, wreszcie, zacznie się targować,
zabierać z powrotem, potem obydwaj zaczną przeciągać
banknoty każdy w swoją stronę, dopóki nie przerwą ich
na pół lub nie rozsypią drobnych. Od tego rozpocznie się
akt pierwszy.
W drugim akcie – Mały będzie żebrakiem: „Przyjmijcie
przykazania Chrystusa”. Pójdzie wokół z czapką prowadząc Chudego, ten zagra Ślepca z opaską na oczach i będzie wrόżyć tym wszystkim, na których się natknie. Tych
będzie podsyłać administratorka, udająca przeznaczenie.
Rola Mojry się jej spodobała, z zadowolonego wyrazu twarzy zrozumiał, że zna to słowo.
Losy zwijał sam – wyglądało na to, że są jednakowe. Na
każdym z nich widniało tylko jedno słowo, na przykład:
„pieniądze”, „sława”, „władza”, „miłość”. Bardzo chciał napisać: „bankructwo”, „nienawiść”, „więzienie”, „samotność” i wiele ... innych podobnych słów, ale bał się, że
któreś z nich przypadnie Szefowi i ten się rozzłości. Tylko jeden los oznaczył czerwoną kropeczką – niech łamią
sobie głowę. Jak wyciągnie Gospodarz – powie – niespodzianka. Tak, dla urozmaicenia i intrygi.
A wszystko pożądliwie i chłodno śledzić będzie
Dama z kosą w białej sukni z twarzą rzymskiego legionisty, wysmarowanej rzadkim ciastem (bo w tym domu,
gdzie było wszystko co możliwe, nie znaleziono niczego
do charakteryzacji), które, wyschnąwszy, zmieni twarz
1

„umieszczanie na scenie” – ... kompozycja wizualna.

w pomarszczoną i spękaną, do tego dosyć straszną. Upiorna Dama będzie zabierała tych, którzy nie mają pieniędzy, by się od niej wykupić, i zaciągała w głąb sadu aż za
piwonie.
– A ty kim będziesz, Kozaczku?
– A ja będę was ratował przed tą flądrą.
Czy obecni rzeczywiście bali się Drysa i jego brutalnej siły, czy obawiali się zupełnie czegoś innego, bo wokół rzymskiego legionisty otulonego białym włoskiem
prześcieradłem, w zwisającym kapturze z oślepiającego, jak pierwszy śnieg, ręcznika, utworzyło się wyraźne
koło, jak gdyby zakreślone kredą, i nikt nie miał odwagi
go przekroczyć. Nie zważając na widoczne ożywienie i wesoły harmider, wszyscy jednak w rzeczywistości pragnęli, jak można najszybciej skończyć z tym epizodem. Taka
rola psuła nastrój, wprowadzała wewnętrzne zamieszanie
i pragnienie by o niej niezwłocznie zapomnieć.
Przedstawienie szło nieźle, jak na zróżnicowanie wykonawczej grupy i pośpiech w trakcie jego przygotowań.
Czy to obecność Szefa powodowała pewną nerwowość
i czyniła je mniej lub bardziej spójnym, czy nowość niespodziewanego zajęcia, czy chęć szybszego znalezienia się
w domu i zapomnienia tego niespodziewanego sobotniego prawie rodzinnego rytuału? W finale reżyser, jeszcze
dość młody i postawny (tu wszyscy z rozgoryczeniem scenicznych bohaterów zobaczyli, że naprawdę ma niezłą figurę – szerokie ramiona, i długie nogi, i piękny baryton),
zrzucał z siebie czarną marynarkę i, stanąwszy w białej
jedwabnej koszuli przed wysokim strachem, wysmarowanym ciastem, chwytał w ręce zaostrzoną żerdź (aby łatwiej
wchodziła w grunt, podpierając gałąź jabłoni jeszcze minionego roku), który przypominał oblepioną ziemią drewnianą włócznię, i potrząsł nad głową.
– Konia dla mnie, konia! – raptem wykrzyknął, niespodziewanie dla samego siebie i skierował się na prawo.
I kto by pomyślał – w tej samej chwili Chudy przejrzał na
oczy, z radości zarżał, zrzucając z siebie mało przyjemną ślepotę i odpychającą rolę, nawet pociągowe zwierzę
wydało mu się mniej odrażającą kreacją niż Ślepiec, złożył się wpół, doskoczył do estrady, tam stał na czworaka
i uderzał kopytem, a Mały kuśtykał za nim, niczym poparzony, ucieszony, że wszystko tak pięknie się układa, wesoło i szczęśliwie:
– A ja będę nieść włócznię, i prowadzić konia, niech
wreszcie ten Drys się usra! – Mały wskoczył na podium,
chwycił Chudego za krawat, a Kozaczka za rękę z włócznią, i zatoczył pierwsze koło na scenie, z rżeniem, postukiwaniem rynsztunku o drewniany pomost i z głupkowatą piosenką, którą wodząc ich wyśpiewywał:
Na ogrodzie bez, poczerniałe nasienie.
Kto mnie pocałuje – ten ma odkupienie.
Rzepkę sieję, rzepkę sieję, rzepkę podlewamy:
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Rośnij, rzepko, w korzeń krzepką. Na zimę schowamy.
Mały, cudzymi rękoma sławę sobie grabisz? – ściszonym głosem odezwał się Kozaczek, bo nie spodziewał się
takiego nagłego przypływu talentu u trochę podpitego
chłopaka. Wtenczas ruszył na Damę w białej szacie, która nieopodal sceny (w idealnie przystrzyżonej trawie, po
której nikt nigdy nie stąpał w normalnych warunkach)
wznosiła nad Finansistą swoją kosę. Gruby piszczał i, widać było, że się bał: zwinąwszy się w kłębek zasłonił głowę rękoma.
Kozaczek wezwał napastnika mocnym, grubym głosem
na pojedynek:
– Ano, chodź, paskudztwo nieludzkie, ścierwo śmierdzące, bydlę ciemne, ręce krwią splamię, mimo woli zgrzeszę, niech i tak będzie – za świat prawosławny, za plemienia cierpienie, za Kijów – matkę grodów ruskich (tfu, a to
się uroiło – przemknęło jak błyskawica).
– Mać – mać – twoja mać, wstawaj, dziwko, ogień dać
– piskliwie na całe ochrypłe gardło z natchnieniem zaintonował Mały, dalej ciągnąc za krawat Konia-Chudego, czy
dokładniej, Chudego Konia, aż żaby w stawie z wrażenia
zamilkły, aż na moment Kozaczek zwątpił, w powszechną teraz więź z regionem w odniesieniu do Małego – czy
w rzeczywistości nie jest zamaskowanym pobratymcem.
Drys wyszedł wyprostowany, jakoś zmieszany i zły,
w jego rękach błyszczała prawdziwa kosa i Kozaczek poczuł leciuteńki orzeźwiający wiaterek przy samej twarzy,
co było o tyle dziwne, bo jeszcze chwilę wcześniej... wszyscy dusili się w tej spiekocie, w upalnych masach skwarnego, zapowiadającego deszcz powietrza... ulewy przechodziły nieustannie i przypadkowy nagły ruch powietrza
zaniepokoił go, bo przecież zupełnie nie wiadomo było, co
tam kto powiedział Drysowi, przygotowując go i ubierając w łazience. Jedną rękę chwycił za kosę, a drugą za spoconą dłoń aktorzyny i zaczął go nakłaniać do kołomyjki.
Stopniowo poddawał się partnerskiej interakcji oraz żelaznej zasadzie sceny – reagowania na to wszystko, co się
wydarza, Biała Dama zatupała w kole z elegancko ubranym, jak do opery, Kozaczkiem w tańcu przypominającym kołomyjkę.
– Zatańcz, Pani w tej szacie, ... tyś groch gotowała. Obracaj się pomalutku, żebyś nie pierdziała – zaśpiewał Bohater. Gospodarz zaśmiał się krótko.
Na wszelki wypadek jeździec zabrał włócznię Małemu
i potrząsnął przed obliczem Drysa:
– Drys, drys, drys precz!
Na te słowa wszyscy upadli i zapłakali. Ale przeciwnik wściekł się i rzucił na jeźdźca z podwojoną (a taką
miał) siłą. Na serio chwycili się za łby. Koszula na Kozaczku rozdarła się. Dama w białej szacie złapała go za gardło – ot wymyślił sobie sztukę, sznur na własną głowę,
czuł jak żyły napełniały się stygnącą, złą krwią. Jeszcze
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tego brakowało żeby dostać z tych żartów w prezencie...
wylewu.
– No, Kozaczku, powalcz trochę rękoma, ...bo ty wciąż
językiem wojujesz o zwycięstwo – usłyszał głos szefa z metaliczną, nieznacznie postrzępioną barwą
– No, Kozaczku, walcz – wykrztusił mu prosto w twarz
Drys, aż ślina prysnęła, powtarzając za Gospodarzem.
– Kto kozaczek, a kto kozak – po raz pierwszy gniewnie odpowiedział na replikę.
– Don Kochano – pisnął cienko, za to głośno, Mały –
pokaż im wszystkim!
– Ty co, prymusem byłeś Mały? – zachrypiał spod Drysa. – Czy służysz w wywiadzie?
Dziwne, ale niespodziewana riposta napełniła jego
krew solidną porcją pozytywnej energii, tak jak gdyby odbyła się nieoczekiwana dla wszystkich metamorfoza Kozaczka w Dona... i był naprawdę zmuszony uwolnić sod
nieczystej siły jeżeli nie ludzkość, to przynajmniej sporą
część swojej rodzimej wisi, a nie robić u Gospodarza na
daczy za klauna i kuglarza.
I z całej siły, jaka pozostała po tym długim, jak żabie
koncerty, wieczorze, a gromadziła się na przestrzeni tych
wszystkich ostatnich lat, przerzucił Białą Damę przez głowę w pobliskie róże. Dwa razy rozległ się głośny krzyk
i trochę przyhamował szalony gniew Kozaczka – trwożny pisk administratorki na widok połamanych naprawdę
pięknych krzewów i okrutny ryk Drysa, w którego wbijały
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się setki igieł. Pokonany w mgnieniu oka zeskoczył z różanej loży, ale iść nie mógł, tylko ryczał, niczym byk, żałośnie i cicho, żeby nie narazić się na gniew Gospodarza.
Czy takie przedstawienie spodziewał się zobaczyć Szef,
czy nie – nawet śmiał się od czasu do czasu. W finale podszedł do reżysera i powiedział:
– Zwyciężył – to zwyciężył, ale kto odpowie za zniszczone rośliny w wazonie i połamane krzewy?
– Synowa zawsze winna.
– Ty dla nas jesteś kimś więcej niż zięciem.
Kozaczek nie zrozumiał. Wyglądało to na niefortunną i zbyt szybką odpowiedź na ledwie zauważalną skargę
na niesprawiedliwość. Tak bywa, że w pierwszej kolejności wyskakują słowa, pozostawiając po sobie rozkojarzone myśli. Tylko jednostki potrafią błyskawicznie reagować
w słownym dwuboju. Większość rezygnuje. Ale na wszelki wypadek nieznacznie i krótko zachichotał.
Zostało to powiedziane tym sterylnym tonem, z którego ciężko było wywnioskować – czy jest to banalny żart
czy ukryta groźba, bo bohaterów nie lubią, nawet bohaterów – kuglarzy, którzy w zdecydowanej większości są godni pożałowania w swoich rolach.
– A ty swój los bierzesz czy nie? – przypomniał mu Finansista – został jeden.
Wzdrygnął się, bo już myślał o domu i o jutrzejszym
dniu nad stawem. Podszedł do kapelusza i wyciągnął
ostatni, zwinięty w rurkę. Tu zatrzymała go administratorka, bo, przejęta premierą i nową rolą, spieszyła podziękować mu jak dawniej, w sposób trochę głupkowaty, ale
niemalże instynktowny – pocałowała go w policzek. Byłoby lepiej, gdyby nikogo nie całowały, bo tracą świadomość nabytych lat i przeterminowana wartość ich dotyku, jak zdezaktualizowane pieniądze, co zamieniły się
w kupę zbutwiałych liści pod kamiennym wzrokiem złego czarownika, już nikogo nie cieszy i nie daje ani grama
stymulującego zadowolenia czy chociażby przyjemności.
Dziś wygrał, nawet nie do końca rozumiejąc co, a mówiąc precyzyjnie – wygrał dawno temu, ale właśnie dzisiaj
nie obawiał się tego okazać. Kiedyś zwycięzcy brali świat
we władanie i nikt ich nie sądził, dzisiaj wszystko zależało od konkretnych okoliczności, dlatego też wolał skrywać swoją bezsporną przewagę pod maską przypadkowo
uszczęśliwionego przeciętniaka. Jednak uczucie łagodności zmieszane z pewną radością płynącą z niespodziewanej kreacji i z jeszcze czymś dawnym, na razie nie uformowanym w jakieś rozpoznawalne znaki czasu i miejsca, nie
odstępowało go i, niczym chmura perfum, ciągnęło się za
nim powoli i niepowstrzymanie.
Teodozija Zariwna
fragment powieści Zabawki dla chłopców
Przekład Iwona Wasilewska-Marczuk

Wasyl Słapczuk

***
Napis na karcie pocztowej bez znaczka i adresu
z wyobrażeniem atomowej
podwodnej łodzi, Nr (zatarty):
„Wpisuję w kalendarz
dzień twojego urodzenia
ale po tylu latach
czerwony ołówek
nie pisze na czerwono.
Wybacz
jeśli zapomnę
złożyć ci życzenia
z okazji twojego święta
dla innych”
Obok łóżka leży ubranie kobiety,
niczym ubranie topielca obok wody.
Poszukiwania podwodnej łodzi trwają.

***
Już dawno spytać chciałem
kobietę o długich nogach:
„Gdzie czterdzieści tysięcy twoich braci?
Gdzie twój Hamlet?”
Już dawno spytać chciałem
ale nie odważyłem się zadać pytania:
„Gdzie czterdzieści tysięcy twoich Hamletów?
Gdzie jedyna siostra twojego brata?”
Przekład: Wojciech Pestka

n u m e r

5 (82)

w r z e s i e ń

-

p a ź d z i e r n i k

2 0 1 7

•

9 7

Petro
Kraliuk

Płomienne serce
Związek Fedora z Ludwiką Solomeją połączył krew
czerwoną z białą krwią* . Może to miało czemuś służyć?
Wiele jest na tym świecie rzeczy niepojętych.
Opuszczają trumnę do grobu. Nie, nie śniło się nawet
Ukraińcowi, zarażonemu ideami bolszewizmu, że pogodzi się ze szlachcianką polskiego pochodzenia. Zbyt wiele ich dzieliło.
Ludwika Solomeja jako pierwsza rzuca garstkę ziemi na
grób Fedora i powiada:
– Śpij w pokoju.
Ziemi zaczyna przybywać, aż wkrótce przykrywa całą
trumnę, tworząc coś w rodzaju grobowego pagórka.
Stawiają na nim krzyż, bo cóż innego można postawić?
Choć Fedor nie wierzył w Boga. A, może, jednak po swojemu wierzył. U niego po prostu był inny Bóg.
– Oleksandro Petriwno, proszę mi wybaczyć. Podyktowałem nie to, co powinienem. Wyrzuć ten fragment dotyczący krzyża i Boga; to się ma nijak do całości.
– Dobrze, Mykoło Oleksijowiczu.
– Tak będzie dobrze.
– Kim jest Bóg? – nagle pyta sekretarka.
Nie wiem, co odpowiedzieć, więc mówię:
– Tym, kto nie istnieje.
– Bezsensowna odpowiedź – raptem odzywa się ponownie Głos.
– Czyżby? – reaguję na te słowa.
– Czy ja nie istnieję?
– Nie widzę cię.
– Ale słyszysz, tak jak pozostałe głosy.
– Dlaczego nikomu się nie pokazujesz?
– Bóg jest niewidoczny dla ludzi, ale za to można go
usłyszeć.
– Wierzył pan w Boga? – dopytuje Oleksandra.
– Wydawało mi się, że go słyszałem.
– A teraz słyszy go pan?
– Proszę przestać – zaczynam się złościć. – Jest pani
komsomołką przecież!

*

Pogardliwie o kimś, kto ma pochodzenie szlacheckie.

– Fedora nikt nie ośpiewywał – przemawia Ludwika
Solomeja.
– Znamy „The Internationale”** – odpowiada jeden
z czerwonoarmiejców.
Na początku trochę nieśmiało, a potem już coraz głośniej słychać proletariacki hymn śpiewany nad grobem
bolszewika-marynarza. Kończące go słowa: „Z Międzynarodówką powstanie ludzkość”.
– Powstanie – to znaczy zmartwychwstanie? – pytam
śpiewaków, lecz oni milczą.
Jakby tak Fedia zmartwychwstał. Niestety, wiem, że to
niemożliwe. On nie jest Jezusem Chrystusem.
– Co myślisz, Oleksandro Petriwno o tym fragmencie?
– Znowu pan pisze o świętości.
– Zgadza się. To anachronizmy z przeszłości. Proszę
wyrzucić!
Z maszyny wyskakuje papier.
– Porwij go! – nakazuję.
– Może spróbujemy go przerobić? – niepewnie pyta
sekretarka.
– Tego przerobić się nie da. Oleksandro Petriwno, jest
pani wolna. Do jutra.
To widmo nie daje mi spokoju. Kiedy po raz pierwszy
go ujrzałem? Czyżby wtedy, gdy zachorowałem na tyfus?
I byłem o włos od śmierci w zimnym i biednym Kijowie?
Mam temperaturę. Leżę na oddziale z takimi samymi
chorymi. Czy przeżyję?
Muszę… Jestem przecież jeszcze taki młody, całe życie przede mną.
Marzę: widzę ołtarz, a na nim bijące jeszcze serce. Za
plecami słyszę trzask, to pęka płaskorzeźba. To mężczyzna, który uwalnia się z marmuru.
Idzie krok za krokiem… niczym Kamienny Gospodarz.
Czytałem kiedyś o Kamiennym Gospodarzu, który
mścił się za znieważoną godność. Czyżby chciał się zemścić na mnie? Ale za co!?
– Uspokój się. Miałeś zły sen? – pyta Raja. – Jesteś cały
spocony.
– Śnił mi się barak dla chorych na tyfus.
**

Tytuł międzynarodowego hymnu proletariackiego.
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– Nie rozmyślaj o tym. To było już dawno temu.
– Tak.
– Dzisiaj – powiada Rajeczka – przeczytałam artykuł
dotyczący naszych radzieckich lekarzy. Ależ oni są wybitnymi specjalistami.
Jest noc, a ja nie mogę usnąć.
Po raz kolejny widzę kościół, biały budynek z cokołem, drzewo, na którym powiesił się Fedor oraz jego grób.
Czerwonoarmiejcy rozeszli się, natomiast Ludwika Solomeja nadal stoi pochylona nad mogiłą. Ja również… Nie
wiem, co zrobić. Ale wkrótce dziewczyna wychodzi z zadumy, choć jej spojrzenie nadal pozostaje jakby puste.
– Chłopcze, idź stąd. No idź! Nie rozumiesz?!
– Co?
– Idź do domu. Gdzie mieszkasz?
– W Szepetówce.
– To niedaleko. Idź… i nie grzesz więcej, chłopcze.
Wróciłem, natomiast czerwonoarmiejcy udali się dalej, na Zachód.
Zapowiadali ładny poranek. Moja twarz czuje ciepło,
pewnie ogrzały ją promyki słońca.
Szybkim krokiem wchodzi sekretarka i wita się:
– Tak, Oleksandro Petriwno, dzisiaj jest wspaniały
dzień. Od dzisiaj zaczynamy nowe życie. Będę dyktował

tylko to, co powinienem. Proszę o nic nie pytać, po prostu notować.
– Mimo wszystko, czy mogłabym zadać jedno pytanie?
– Ale tylko jedno.
– Czy nie chce pan poprawić początkowego wariantu:
„Zrodzeni przez burzę”?
– Zgubili go gdzieś na poczcie.
– Wiem. Ale…
– Oleksandro, zapamiętaj sobie: nie warto szukać czegoś, co już się zgubiło i rozpaczać z tego powodu.
Po raz kolejny wtrąca się Głos:
– Twój utwór zagubiono na poczcie? Jeszcze jedno
kłamstwo, a nawet – rzec by można – oszczerstwo! Przecież poczta radziecka funkcjonuje bez zastrzeżeń.
– Powieści i tak by nie wydrukowano, bo okazała się nie
dość dobra. Takie przynajmniej były recenzje.
– Wówczas pisałeś jeszcze po ukraińsku – językiem
swojego dzieciństwa. Później zacząłeś po rosyjsku, choć
nie znasz go dość dobrze.
– Rosyjskiego chciałem używać, bo posługiwał się nim
Lenin!
– Takie bzdury będziesz sobie opowiadał podczas przyjęcia kolejnej delegacji. Powiedz, pragnąłeś ogólnoradzieckiego uznania, pieniędzy, dobrobytu?
– A co mi, młodemu inwalidzie przykutemu do łóżka, pozostało? Żyć z lichej renty i siedzieć na garnuszku
żony? Postanowiłem zacząć pisać, opiewać burzliwe czasy pełne heroizmu.
– Dawniej na Ukrainie heroicznych bohaterów śpiewem sławili kobziarze, którzy również byli niewidomi.
Nie tak dawno zebrano ich wszystkich i wymordowano.
Zostawili ciebie, bo dobrze śpiewasz, i w odpowiednim
języku.
– To podłe kłamstwo… – staram się protestować – zarówno jeśli chodzi o kobziarzy, jak i mnie samego.
Lecz mój niewidzialny współbiesiadnik nie zwraca
w ogóle na to uwagi:
– Gdy zaczynasz nie tak śpiewać jak powinieneś, zaczynają redagować twoje słowa, wyrzucać to, co nie jest
mile widziane.
– Dobrze, utwór nie został zagubiony na poczcie. Okłamałem Raję, która wierzyła we mnie! I z niecierpliwością
czekała tego, jak zostanie przyjęta moja pierwsza książka.
– Trudno ci było przyznać się do porażki przed najbliższą osobą.
– Trudno – to nie jest najszczęśliwsze słowo! Pomyślałem, że to koniec! Chciałem wyrównać porachunki
z życiem.
– Co cię powstrzymało?
– Kamienny Gospodarz. Wyciągnąłem rewolwer
i chciałem przyłożyć go do skroni, ale on powstrzymał
moją dłoń.
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– Życie jest cudowne! Czyż nie tak?
– Może i tak.
– Zresztą, nauczyłeś się, teraz wyciągnąłeś odpowiednie z tego wnioski. Umiłowałeś życie. Kiedy napisałeś Jak
hartowała się stal i otrzymałeś negatywną recenzję, zwróciłeś się do towarzyszy z partii, by cię poparli. Naprawiłeś
potrzebne kontakty. Pojawiła się wkrótce nowa recenzja
– tym razem pozytywna. Utwór opublikowano. Wówczas
zaczęto widzieć w tobie bohatera.
Odpowiadam, ale nie swoimi słowami:
Nie uniewinniam się, mój panie!
Jak głębokie nosiłem w sercu rany,
Zatrute zgryzotą. Jak walczyłem ze swoją pamięcią,
Dopóki nie wyznałem,
że sumienie Mówi prawdę, a cała reszta jest w cieniu!1
Akt 27
Głos ucichł i już więcej nie nachodził mnie.
– To wszystko, Oleksandro Petriwno, proszę notować!
W świadomości ciągle mam siebie za zbrodniarza…
Nie, tak nie powinienem myśleć. Wyraziłem już skruchę.
Tego też proszę nie notować. Będziemy zapisywać wyłącznie to, czego od nas oczekują.
Mijały dnie. Słońce wschodziło i zachodziło, a ja nie
miałem czasu nawet tego zaobserwować. Coś dyktowałem, a Oleksandra, nic nie mówiąc, tylko notowała, następnie odczytywała ponownie i poprawiała. Nadeszła jesień… a wraz z nią kolejne moje urodziny.
– Mykoło Oleksijowiczu, skończył pan dopiero trzydzieści dwa lata, a już zna pana cały kraj. Pana powieść
Jak hartowała się stal jest drukowana w milionach egzemplarzy. Podziwia pana cały świat. Powieść cieszy się wielkim zainteresowaniem w wielu krajach, jest tłumaczona
na różne języki. Na waszych piersiach spoczywa wielka
urzędowa nagroda…
– Przyjaciele, nie zatrzymuję się na tym, co już osiągnąłem, nie spoczywam na laurach. Już wkrótce ukaże się
moje nowe dzieło.
– Z wielką niecierpliwością na nie czekamy.
Kąpię się w promykach sławy. Po to są urodziny.
Sława jest niczym pycha, a pycha to też grzech.
Jeszcze kilka dni w Soczi i ruszamy do Moskwy, stolicy
naszej socjalistycznej ojczyzny.
Wsiadamy do pociągu. Uwielbiam podróżować właśnie
tym środkiem lokomocji, gdyż kojarzy mi się z nim moja
młodość. Szepetówka to wielki węzeł kolejowy. Każdego
dnia zasypiałem i budziłem się, słysząc dźwięk pociągu.
I oto dla mnie zrobili osobny wagon ze wszystkimi wygodami. Teraz w nim mogę śmiało nawet pracować. Partia docenia każdą minutę mojego czasu.
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W Moskwie mam spotkać się z przodownikami frontu literackiego. Będą dyskutować na temat mojej powieści Zrodzeni przez burzę. Wkrótce ma się ukazać. Muszę
skończyć pierwszą część. Potem ukaże się druga, trzecia.
Pociąg rusza. Szkoda tylko, że nie możemy obserwować pejzażu rozciągającego się tuż za oknem. Przecież nadeszła jesień pogodna i ciepła. Lubiłem patrzeć na purpurowe drzewa, gdy ich szczodrze swoimi promykami
oświecało słońce. Lubiłem również wpatrywać się w bezgraniczny błękit jesiennego nieba.
– Oleksandro Petriwno, jest pani gotowa do szybkiego tempa pracy?
– Będzie pan dyktował?
– Nie wiem. W głowie mam zupełną pustkę. Prosiłem
panią o przygotowanie materiałów na temat Petlury. Znalazła coś pani?
– Tak,
– Proszę przeczytać.
Oleksandra otwiera jakąś książkę i zaczyna czytać:
Tak, tak, tak, słychać jakby stukot kół.
– Wie pani, Oleksandro Petriwno, nie traktowałem petlurowców nigdy jakoś zbyt poważnie. Nie mieli dużej siły
przebicia, poza tym widziałem ich jako dość prymitywnych. Pamiętam, jak napoiliśmy ich kiedyś bimbrem i zabraliśmy broń. Przecież tacy żołnierze nie nadają się na
wojnę, co najwyżej mogą świnie paść. Nawet wroga nie są
w stanie rozstrzelać. Proszę notować:
„– Tutaj, czy co, będziemy kończyć? Dokąd go dalej
prowadzić? – zapytał jeden z petlurowców.
Worobejko z rozpaczy rozejrzał się wokoło. Za przejazdem rozciągało się pole. Wiał chłodny wiatr. Worobejko
aż wzdrygnął się z przerażenia, na samą myśl, że zaraz go
zabiją i nikt się o tym nawet nie dowie. I wszystko to takie proste…
– Jesteś prawosławny? To przeżegnaj się, bo za chwilę będziemy kończyć – spokojnie powiedział jeden
z petlurowców.
– Za co? – bezwiednie spytał Worobejko.
Odpowiedział ataman:
– To znaczy, zasłużył...
– Co ja wam zrobiłem złego? Eszelon z dobrem przybył.
Jakże wam nie wstyd mordować bez powodu ludzi pracy?
– Jesteś komunistą?
Worobejko bał się, że strzelą mu w plecy, więc odwracał się to do jednego to do drugiego.
– Przecież jesteśmy pracowici, wszyscy bolszewicy! Co
z tego? Mój ojciec cały wiek pracował jako najemca. Czy
więc jest jakiś powód do tego, by pozbawić kogoś życia?
Jeden z petlurowców odpowiedział z nieznacznym
wahaniem:
– Może rzeczywiście puścimy go? Na czorta on nam
jest potrzebny?
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Drugi też bez przekonania:
– Do diabła z nim, niech idzie!
Trzeci natomiast zdążył już zdjąć karabin, ale ponownie zarzucił go na plecy:
– No, uciekaj, i nie pokazuj się atamanowi na oczy,
durniu!”2
– Bardzo dobrze – powiada moja sekretarka – nie trzeba poprawiać żadnego fragmentu. Ale…
I milknie.
– Oleksandro, mów prawdę, przecież jesteś moim
pierwszym krytykiem.
– Wasi petlurowcy są naiwni jak dzieci. Nie czuję do
nich nienawiści. Nawet mi ich żal.
– Zgadzam się. Przypominają swoim zachowaniem
dzieci, bezlitosne i durne zarazem. Proszę kontynuować.
A więc, kolejna scena. Hrabia Potocki wraz z Edwardem
prowadzą rozmowy dotyczące zarówno polskich interesów, jak i ukraińskich:
„– Jak Hrabia ocenia sytuację?
– Na Ukrainie panuje taki system, jaki powinien, czyli
anarchia, totalny chaos: bolszewicy, białogwardziści, kontrrewolucjoniści, atamani… Kogo to już nie ma! Musimy poczekać na odpowiedni moment, wtedy przyjść i zaprowadzić w końcu ład i porządek twardą ręką – ogniem
i mieczem.
– Myśli pan, że Ukraińcy tak łatwo zgodzą się na rządy polskiej władzy?
– Nie, oni nie chcą żadnej władzy. Tam panuje
bezprawie.
– Ale przecież tworzą jakieś państwo.
– Dobrze powiedziane – jakieś, czyli tak zwany Dyrektoriat. Nawet funkcjonuje słynne porzekadło: „Pod
wagonem terytorium, a w wagonie Dyrektoriat”. Proszę
przyjrzeć się ich przywódcom! To są marni aktorzy z prowincjonalnego teatru, atamani operetkowi. A główny ich
bohater – Symon Petlura?... Oto jego rysopis, który prosił
rozpowszechnić sam książę Sapieha.
Edward wziął kartkę i rzucił okiem.
– Jego owalna twarz z prawidłowymi rysami nie przyciągała uwagi. Szare, głęboko osadzone oczy chowały się,
jakby chcąc uniknąć spojrzenia. Masywna szczęka, usta
z opadniętą ze zmęczenia dolną wargą, gładki podbródek,
wielkie i trochę odstające uszy, brakowało przejawu energii, śmiałości i siły woli, tego, co charakteryzuje prawdziwego przywódcę. Nie mając zbytnio rozwiniętego rozumu, bardziej skłonnego raczej do intryg niż do wielkich
politycznych strategii.
Petlura bardzo sprawnie potrafi przygotować małe »wydarzenia« konspiracyjne, przeprowadzając jednocześnie
dwie przeciwległe linie działania, wykorzystując przy tym
środki, których nie spodziewają się ani wrogowie, ani towarzysze. Jest zarówno egoistą, jak i człowiekiem żądnym

wszelkich zaszczytów, który własne interesy stawia ponad
służbowy obowiązek. Nie zdobywszy zbyt dużego wykształcenia, pozostał przeciętnym człowiekiem w negatywnym i wąskim zakresie rozumienia tego słowa.
– Matka Boska jest najważniejszym przywódcą – wykrzykuje Edward.
– Każdy naród upamiętnia tych państwowych mężów,
których posiada – uśmiecha się sceptycznie Potocki”3.
– Zanotowała pani? Proszę przeczytać, chcę posłuchać.
Czytanie jest dość monotonne, przypominające stukot
kół, które układają mnie do snu. Śni mi się Kamienny Gospodarz zmierzający zdecydowanie wprost na mnie. A ja
stoję i nie mogę się nawet poruszyć.
– Czego chcesz ode mnie? – pytam.
– Prawdy – odpowiada.
– Jakiej prawdy?! – oburzam się na te słowa. – Dorastałeś w szlacheckiej rodzinie, nie zaznawszy biedy. W przeciwieństwie do mnie – od dziecka byłem zmuszony sam
sobie zarobić na chleb powszedni. Każdy w tym, co mówi,
ma swoją rację.
– Jesteśmy wykarmieni na jednej ziemi.
– Ty ją porzuciłeś! – wypominam Kamiennemu
Gospodarzowi.
– Podobnie jak i ty, ale nie zrobiłem tego dobrowolnie.
– A niby ja to z własnej woli. Zmusiła mnie do tego
choroba.
– Umrzesz na obczyźnie.
– Przecież ty także umarłeś daleko od swojego domu.
– Ale moje serce powróciło do kraju.
Moja ojczyzno dawna! Stoję
W twoje oblicze zastęp aniołów wpatrzony
nieprzytomnie;
Wabiłaś moje młodzieńcze lata
Na dawny smutny szlak wiodący wzdłuż cmentarzy.
Już inni o przyszłości twojej
Śpiewają! Trzymałem wartę pomiędzy krzyżami…
Niczym żuraw w rękach swoim trzymam
Własne kamienne serce…4
To słowa Gospodarza.
Przebudzam się. Oleksandra z pewnością już dawno
zdążyła przeczytać to, co jej podyktowałem.
– Pan tak twardo spał! – uświadamia mnie.
– Miałem proroczy sen.
Oleksandra delikatnie dotyka mojej ręki.
– Wszystko będzie dobrze, Mykoło Oleksijowiczu.
– Naturalnie, że tak. Ale rozmowę Edwarda z hrabią Potockim proszę wyrzucić; ten fragment wymaga poprawek.
Pociąg pędzi dalej. Czeka mnie jeszcze ostatni
przystanek.
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Moskwa. Zbudowana z białej cegły. Stolica ZSRR. W jej
kierunku zwrócone są oczy ludzkości na całej planecie.
Mam to szczęście, że mogę mieszkać w tym mieście,
w pięknym mieszkaniu z pełnym wyposażeniem, dostosowanym specjalnie dla mnie: telefon, radio oraz pozostałe udogodnienia cywilizacyjne.
Zakończyłem pierwszą część Zrodzeni z burzy. Dzisiaj
mają być u mnie wybitni mistrzowie pióra, między innymi Serafimowicz oraz Fadiejew, którzy wypowiedzą swoje ważkie słowa.
Szkoda, żałuję tylko, że nie będzie Gorkiego.
Leżę w oczekiwaniu, mając na sobie mundur, oczywiście z orderem. Mam jeszcze trochę czasu do przybycia
gości. Zamykam na chwilę oczy.
Z sąsiedniego pokoju dobiegają ciche głosy. Poznaję je.
Szkoda, że mówią to co myślą tak naprawdę poza plecami,
a nie otwarcie do tych, do których powinni.
– Musimy tłuc się aż tutaj, w celu omówienia tego marnego piśmidła?
– Partia zarządziła…
– Nie zasłaniajcie się partią. To wy zrobiliście z Ostrowskiego pisarza. Po co to wam? Dla kariery? Dobrze wiecie, że to analfabeta, niemający pojęcia o pisaniu. A to, co
jest publikowane pod jego nazwiskiem to praca zbiorowa.
– Jego biografia jest zachwycająca, a to bardzo istotne
dla pisarza.
– Obawiam się, że ta jego biografia nie jest wcale prawdziwsza od jego utworów. Umiejętnie wykorzystuje władzę radziecką. Większość z nas nawet nie ma tyle, co
otrzymał ten początkujący grafoman.
– Przemawia przez was zazdrość. Chcielibyście również
posiadać takie skarby i sławę, jak Ostrowski.
– Moje dzieła wcale nie są gorsze od pseudopamiętników: Jak hartowała się stal czy Zrodzeni z burzy.
– W rzemiośle pisarskim mistrzostwo nie zawsze jest
potrzebne.
– A co w takim razie jest potrzebne?
– Umiejętność wyłapania koniunktury. Ostrowski potrafi to doskonale, nawet nie mam pojęcia, jak on to robi.
W jego „Stali” ukazany jest heroizm wojny domowej, pracowniczy entuzjazm komsomolców, opis pogromu żydowskiego, apologetyka partii oraz jej wiernego komsomołu.
To wszystko w ukraińskim kontekście wraz ze skazaniem
Petlury i jego zwolenników oraz ukraińskich burżuazyjnych nacjonalistów. Macie świadomość, jakie mamy problemy z Ukrainą. Trzeba je rozwiązywać również na froncie literackim.
– Mam. Ukraińcy nie chcieli żyć w kołchozie. Ukarano
ich głodem. A pisarze zostali zesłani na Wyspy Sołowieckie. Spodziewamy się, że wkrótce po Ukrainie zostanie tylko nazwa. Jeśli chodzi o ten aspekt, pisarz Ostrowski zajmuje tu wyróżniający się wręcz przykład.
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– Jesteście cyniczni.
– Czyżby tylko ja jeden. Wydaje mi się, że wszyscy tu
zgromadzeni jesteśmy cyniczni.
Rozmowa się urywa.
– Przyjaciele! – słychać głos Raji. – Zapraszam, Mykoła Oleksijowicz czeka już na was.
Witają się ze mną, jakby nigdy nic. Chwalą. Powiadają, że dobrze wyglądam. Podziwiają mój zapał do pracy.
Hipokryci.
Zabieram głos jako pierwszy, choć nigdzie tak nie jest
przyjęte:
„– Proszę was po bolszewicku, wskażcie mi, ale bez
żadnych ogródek, wszystkie błędy i niedociągnięcia, które popełniłem w swojej pracy. Jest cały ciąg okoliczności, które wymagają ode mnie szczególnej wytrwałości
w moim apelu dotyczącym srogiej krytyki. Moje życie towarzyszom jest znane z detalami. Obawiam się, że może
to być przeszkodą w obiektywnej krytyce. To nie powinno być brane pod uwagę”5.
Krytyki, naturalnie, nie ma. Jedynie pochwała. Ta monotonia sprawia, że aż chce się spać… zasnąć na wieki.
Zostałem wykorzystany. Chociaż sam niejednokrotnie
również tak postępowałem, choćby wobec mojej Raji, starych komunistów, komsomołu, partii czy władzy radzieckiej. Został jedynie akt zwieńczający.
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Mój ostatni przystanek. Parowóz już dalej nie pojedzie,
skończyło się paliwo.
Znowu jestem w tym samym kościele razem z Kamiennym Gospodarzem. Chcę coś powiedzieć na pożegnanie. Dźwięk organów wypełnia wszystko dookoła wzniosłą muzyką. W rytm melodii brzmią szorstkie (lecz nie
okrutne!) słowa:
Idziesz do grobu z gorzką trucizną!
Idź, trupie! Ja ciebie do kołyski układałam,
I swoim mlekiem pielęgnowałam…6
Idź trumno czarna z ohydnym człowiekiem,
Idź w ogień
piekła za narodu zdradę
Z trupem, co moim wykarmiony mlekiem.
W kołyskę kładłam i w prochy cię kładę…[akt 36]
– Spójrz tutaj – powiada Gospodarz.
Na podłodze pokotem leżą zniweczone trupy.
Starzy i młodzi okrutnie wycięci,
Wszyscy, wszyscy, nikogo nie pominięto,
A… na ceglanej podłodze…
Leżała matka. Dzieci bez główek
Za nóżki lodowate trzymała.
Zamordowane od razu… jeszcze w rozerwanym łonie
Przerażającej zamiany płodu się ktoś dopuścił...
Na czole pojawia się chłodne krople potu.
A morderca, nie dość, że ją zhańbił,
Włożył martwe szczeniątko w martwe łono!
Ono spoglądało, to straszne szczenię,
Swoimi martwymi czerwonymi oczami,
I to jeszcze nie był pełny obraz…
Moja ojczyzno! Złota, kochana,
Cała jednolita rana,
Mordowana w matczynym łonie!...7
Dziatki porąbane srodze
I na ceglanej podłodze
Porzucone, i z puchówek
Pierze śnieżące podłogi.
Sama pani – widok srogi! –
Dziateczki swoje bez główek
Za nóżki zimne, zielone
Trzymała; ach, jedną raną
Zabita; bo otworzone
Miała żywota świątnice
I straszną płodu zamianą –
(Jasne stepowe księżyce,
Biorę was za krwawe świadki!)

Że łono tej polskiej matki
Od strasznego nożów cięcia
Wyszło na łono szczenięcia
I stało się psią mogiłą;
Bo i szczenię martwe było
Na dnie martwego żywota!
Ojczyzno moja! o złota
Ojczyzno moja kochana!
W matkach twoich zarzynana!
Ktoś pośród trupów się poruszył. To kobieta. A może,
to tylko mi się przywidziało. Aż strach na nią spoglądać
– zmizerniałą, aż czarną, i z tym chorobliwym błyskiem
w oczach.
– Kto to? – pytam Kamiennego Gospodarza.
– Uosobienie wszystkich męczeństw ducha Ukrainy. Jej
życie to pasmo zgrozy, rzezi oraz niewyobrażalnych cierpień. Bardzo dużo dzieci wyrzekło się matki. Natomiast ci,
którzy przy niej pozostali, wyrośli na chciwych i zachłannych ludzi, którzy płodzą kolejnych niedołężnych potomków. Ależ ona jest silna i mocna; dlatego przetrwa, nie ma
innego wyjścia!
Dusza w dziecięciu bladym obłąkana,
Smutna i z ciałkiem niedołężnym zwadna,
A w obłąkaniach jak aniołek ładna” 8
Kobieta – zmora wstaje, chociaż nie jest jej łatwo, zbliża się i rzuca spojrzenie.
Choć Ukraina kiedyś zmartwychwstanie,
Ty się nie dowiesz w piekle, ty szatanie!9
– Poślesz mnie do piekła? – pytam Kamiennego
Gospodarza.
Milcząc, zbliża się do ołtarza, gdzie leży serce. Bierze je
w kamienne dłonie i… oddaje mi.
Petro Kraliuk
Przekład z ukraińskiego Kinga Ciasnocha
Fragment poematu J. Słowackiego Wacław (przekład D. Pawłyczki).
Fragment z powieści M. Ostrowskiego Zrodzeni z burzy (przekład
S. Kowhanjuka).
3
Tamże.
4
Fragment poematu J. Słowackiego Beniowski (przekład D. Pawłyczki).
5
15 listopada 1936 r. w moskiewskim mieszkaniu Ostrowskiego miało miejsce wspólne posiedzenie Prezydium Zarządu Związku Pisarzy Radzieckich
ZSRR oraz redakcji gazety „Młoda Gwardia”, na którym omawiano pierwszą
część powieści Zrodzeni z burzy. Tu przytoczono fragment stenogramu tego
posiedzenia.
6
Fragment poematu J. Słowackiego Wacław (przekład D. Pawłyczki).
7
Fragment poematu J. Słowackiego Sen srebrny Salomei (przekład
R. Łubkiwskiego).
8
Fragment poematu J. Słowackiego Wacław (przekład D. Pawłyczki).
9
Tamże.
1
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Switłana
Krawczenko

Mój Majdan
Jak to się zaczęło
Euromajdan w Kijowie, tak nazywali go ludzie od
pierwszych dni protestów, nie uformował się przypadkowo. Wbrew intensywnej rosyjskiej propagandzie, która do dzisiaj twierdzi, że Majdan był wynikiem działania
zachodnich służb specjalnych, protesty w Kijowie i innych miastach Ukrainy były wynikiem działalności ówczesnej ukraińskiej władzy. W latach 2010–2013, kiedy
prezydentem był Wiktor Janukowycz, odczuwałam, podobnie jak wszyscy przeciętni Ukraińcy, że na naszych
szyjach powoli zaciska się śmiertelna pętla. Partia Regionów na czele z prezydentem i w szczególności jego
rodzina otwarcie przywłaszczały sobie najbardziej dochodowe przedsiębiorstwa państwowe oraz te należące
wcześniej do innych właścicieli, w ten prosty lecz bezwzględny sposób zgromadzili ogromne pieniądze. Władza nawet nie bardzo starała się ukrywać podporządkowywania Rosji interesów Ukrainy, przekształcając
stopniowo państwo w rosyjską kolonię. W zakresie kultury przypuszczono totalny atak na wszystko, co ukraińskie. We wszystkie obszary życia społecznego i kulturalnego wprowadzany był język rosyjski. Tytuły bohaterów
Ukrainy nadawano – o zgrozo – rosyjskim gwiazdom
popu.
Z podręczników historii usuwano rozdziały o ruchu narodowo-wyzwoleńczym, nie było środków finansowych
na ukraińskie kino, teatr czy wydawnictwa książkowe.
Zapanowało powszechne poczucie uciemiężenia. Wielu
chciało coś zmienić, ale nie znano jeszcze dróg ani sposobów. W latach prezydentury Janukowycza wciąż dochodziło do protestów. Na ulice wychodzili przedsiębiorcy,
demonstrując sprzeciw wobec ordynacji podatkowej; studenci i intelektualiści, negujący nową ustawę o językach;
nawet kibice piłkarscy niezadowoleni z niesprawiedliwego
sędziowania; wreszcie mieszkańcy wsi Wradijiwka z obwodu Mikołajewskiego, tyranizowani przez milicję. Demonstracje nie były liczne, protestowało od kilkuset do
kilku tysięcy ludzi.
O narastaniu w społeczeństwie frustracji ostrzegali socjologowie. Od jednego procenta gotowych wyjść na

ulicę w 2013 r. liczba potencjalnych uczestników protestów szybko wzrosła do pięciu procent.
Władza była o tym informowana, lecz z powodu degrengolady moralnej, intelektualnej oraz zadufaniu we
własne siły, nie potrafiła dostrzec czy też uwierzyć w niebezpieczeństwo. Co tam jacyś maluczcy, zastraszeni i niezadowoleni Ukraińcy? Dlatego przyjęcie przez rząd decyzji o zahamowaniu postępu integracji europejskiej stało
się – w zaistniałej sytuacji politycznej – ostatnią kroplą,
która przelała czarę goryczy i cierpliwości. Innej drogi
Ukraińcy po prostu nie mieli. Występował jeszcze inny
czynnik, który niewątpliwie również był istotny. Był to
duch wolności. Gdyż, czego by nie powiedzieć o trzecim
prezydencie Ukrainy, Wiktorze Juszczence, o zdradzonych hasłach Pomarańczowej Rewolucji itd., to właśnie
on dał Ukraińcom wolność słowa. Janukowycz zaś jeszcze nie zdążył jej w całości odebrać i wolność myśli w tym
okresie na Ukrainie miała o wiele szerszy zasięg, aniżeli w Rosji czy na Białorusi. Na przykład, nie zważając na
to, że wszyscy rektorzy ukraińskich uczelni (nie mówiąc
już o państwowych urzędnikach) przymusowo stawali się
członkami rządzącej Partii Regionów i musieli wysławiać
Janukowycza – zgodnie z sowieckimi tradycjami – nie bałam się swoim studentom mówić prawdy i prezentować
własnej opinii o tym, co dzieje się w państwie: o rusyfikacji naszej kultury, monopolizacji gospodarki i przekształcaniu demokratycznej władzy w dyktaturę. Po prostu nie
można było uwierzyć, iż na współczesnej Ukrainie można karać za głoszenie prawdy za własne sądy.
Doświadczenie Pomarańczowej Rewolucji pozostawiło
pozytywne skutki. Hasło Pomarańczowej Rewolucji „Razom nas bahato, nas ne podołaty” („Razem jest nas wielu, więc nas nie pokonacie” – pozostało aktualne. Byłam
pewna: jeśli wyjdzie na ulicę bardzo dużo osób – Janukowycz będzie zmuszony, aby ich wysłuchać. Okazało się, że
takich, jak ja, są dziesiątki, a może setki tysięcy…
Pierwsi protestujący wyszli na Plac Niepodległości
w Kijowie wieczorem 21 listopada 2013 r. po ogłoszeniu decyzji rządu o wstrzymaniu eurointegracji. To byli
społecznicy, studenci, dziennikarze, opozycyjni politycy. Na ulice, by protestować, wyszli ludzie także w innych
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Plac Niepodległości w Kijowie (listopad 2013)

trzynastu miastach Ukrainy. Dziennikarze piszą, że właśnie tego dnia zrodziło się hasło „Ukraina – to Europa!”.
Ludzie w Kijowie i w całej Ukrainie wychodzili na ulice
codziennie aż do 28–29 listopada, do wileńskiego szczytu. Domagali się od prezydenta, aby ich wysłuchał i podpisał umowę o zbliżeniu z Unią Europejską. Liczba uczestników protestów nieustannie rosła. W ciągu tego pełnego
napięć tygodnia władza zaczęła kierować do obiegu informacje na Ukrainie rozmaite wyssane z palca wiadomości o ekonomicznych stratach Ukrainy po związaniu
się z UE, o braku korzyści z eurointegracji i tym podobne niedorzeczności. Większość Ukraińców oczekiwała, że
prezydent, którego wybrał naród, w końcu posłucha głosu swego ludu. Spodziewałam się tego i ja. Nie mogłam
uwierzyć, by prezydent mógł aż tak lekceważyć swój naród. Myślałam, że kiedy miliony osób wyrażają swój głęboki sprzeciw, to naturalną koleją rzeczy jest wsłuchiwanie się w głos protestujących. Jakże inaczej?
Zapewne Janukowycz rozumował, że protestuje akurat ta
część Ukraińców, która go nie wybierała. Po kilku dniach,
mimo zakazu, zaczęto wznosić „samowolne zabudowania”
na Placu Niepodległości i na pobliskich ulicach. Przed 7
stycznia 2014 r. pojawiło się namiotowe miasteczko, które
miało przetrwać aż do zakończenia szczytu w Wilnie. Codziennie podczas wieców dochodziło w rożnych miejscach
do starć z milicją i berkutowcami. Atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Do protestów dołączyło w tym czasie
bardzo dużo młodzieży – głównie studentów, którzy w końcu listopada stali się napędową siłą protestów.
Wyniki szczytu stały się zapewne największym rozczarowaniem Ukraińców w ciągu ostatnich lat. Nie można
było uwierzyć, że Janukowycz naprawdę całkowicie zignorował opinię swojego narodu. Chciało się płakać, szlochać,
bo nikt nie miał już wątpliwości, że przygotowują nam
nową „sowiecką” przyszłość w „braterskim” związku z Rosją. Rozpacz rozrywała serce. Było oczywiste, że ani dla
mnie, ani dla moich dzieci w tej przyszłości nic dobrego
się nie wydarzy. Koniec ze wszystkim!

Następnego dnia rano, kiedy zobaczyłam w telewizji
(a można to było zobaczyć tylko na kanałach 5. i 24.), jak
berkutowcy w nocy rozpędzali resztki protestujących na
Placu Niepodległości – przede wszystkim młodzież i studentów – to było już całkiem inne uczucie. To był gniew
i nienawiść. Obrazy bezbronnych młodych ludzi, których
– często leżących – bito pałkami i kopano, ciągnięto ociekających krwią do milicyjnych samochodów, zszokowały Ukrainę. Komuś udało się uciec z Placu do Soboru Michajłowskiego, gdzie go ukryto i udzielono mu pomocy…
Potem świadkowie na Placu opowiadali, że uciekinierów
długo ścigała milicja, niektórzy z protestujących uciekali
aż do Kijowo-Peczerskiej Ławry, która zatrzasnęła przed
nimi swoją bramę. Czy przypadkowo? Przecież to cerkiew
moskiewskiego patriarchatu…
Janukowycz, nie podpisując umowy z UE, pokazał nam
wszystkim, że tu, w tym państwie, ani my, ani nasz gniew,
nasze oburzenie – nic nie znaczą. Lecz wydarzyła się rzecz
niezwykła. W namiotach pozostało kilkuset protestujących studentów. Bezkarny i rozwścieczony Berkut ruszył na śpiących wtedy studentów, ruszył na bezbronnych
i śpiących, bo chciał dowieść, czy może lepiej rzec: pokazać, że my – to nikt i można nas bezkarnie rozgnieść niczym mrówki. To był ten krok wykonany ku własnej zgubie. To już nie była kropla – do przepełnionej czary, ale
eksplozja gniewu, erupcja gorącej lawy z głębin ukraińskiej duszy. Następnego dnia na Plac Michajłowski spontanicznie wyszło pond 30 tysięcy kijowian. Wtedy pojawiło się nowe hasło Majdanu – „Ukraino, powstań!”.
Już po zakończeniu protestów, jeden z wołyńskich
dziennikarzy opowiedział mi ciekawy epizod dotyczący wydarzeń po rozpędzeniu Majdanu 30 listopada. Następnego dnia miał możliwość przyjechać do Kijowa na
zwołane na 1 grudnia wiece prywatnym autem z kilkoma znajomymi, którzy, jak okazało się potem, byli powiązani z wołyńskim środowiskiem kryminalnym. Po drodze przypadkowo dowiedział się od nich, że w bagażniku
wiozą automaty Kałasznikowa, których zamierzali użyć
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przeciw Berkutowi i pomścić pobitych studentów. Jednak,
kiedy zobaczyli te tłumy ludzi, którzy 1 grudnia wyszli na
ulice Kijowa, zrozumieli, że wydarzenia będą rozwijały się
już zgodnie z całkiem innym scenariuszem…
Majdan, jaki on był
Od 30 listopada 2013 r. Ukraina żyła już innym życiem. W Kijowie rozpoczęły się masowe protesty. Jeśli po
pobiciu studentów na Placu Michajłowskim na akcję protestacyjną wyszło kilkadziesiąt tysięcy kijowian, to – według rożnych danych z 1 grudnia – na ludowe wiece przyszło bądź przyjechało z rożnych zakątków Ukrainy ponad
pół miliona ludzi. Protestujący wrócili na Plac Niepodległości i zajęli pobliskie ulice, aż do dzielnicy rządowej.
Stałe Euromajdany pojawiły się faktycznie we wszystkich wielkich miastach Ukrainy. Majdan powstał także
w Łucku. Nie był – oczywiście – tak liczny, jak w Kijowie, lecz oddychał tym samym powietrzem wolności co
kijowski.
Łucki Majdan mieścił się na centralnym Placu Teatralnym obok pomnika Łesi Ukrainki, teatru dramatycznego
i Katedry świętej Trójcy. W dni powszednie ludzi pracujących było tu niewiele – większość stanowili emeryci, studenci, młodzież. W wolne dni, zwłaszcza w niedzielę, kiedy ogłaszano ludowe wiece, Plac Teatralny wypełniał się
po brzegi. Wtedy przychodzili również ludzie w średnim
wieku. Każdy, kto wychodził z soboru, po nabożeństwie,
zostawał na wiecu. Dookoła placu stali milicjanci i ludzie
w cywilu. Ich wygląd, postawa świadczyły, że to przedstawiciele służb specjalnych. Jednak ludzie ci tylko obserwowali i na Placu Teatralnym do starć milicji z uczestnikami
mityngu nie doszło. Ponieważ Łuck jest miastem niewielkim (poniżej 300 tys.), to na Euromajdanie często spotykało się dobrych znajomych, albo takich, których poznało
się wcześniej właśnie na Placu. Byli to studenci, dziennikarze, nauczyciele i wykładowcy. Było ich bardzo wielu,
podobnie jak – co nie było wcale dziwne – starszych ludzi, którzy przeżyli sowieckie represje i obozy. Najpierw
dominowało uczucie déjà vu – Euromajdan początkowo
bardzo przypominał Pomarańczowy Majdan. Nasuwało
się jedno zasadnicze pytanie: „Co dalej?”
To proste pytanie było wypisane na twarzy każdego, kto
przychodził na plac. Odpowiedzi – co oczywiste – nikt
nie znał. Jednak wszyscy byli zgodni, że bez spełnienia
postulatów Majdanu, nie opuszczą placu. I jeśli na początku protestów chodziło tylko o eurointegrację, to teraz
ludzie domagali się już ukarania kierujących resortami siłowymi i dymisji rządu. I było to zrozumiałe: jeśli przebaczymy rozpędzenie Majdanu w Kijowie, to w mgnieniu oka zdepczą i zniszczą nas wszystkich. Innego wyjścia
przed nami nie było. Przerażała niepewność, niemożność
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przewidzenia dalszych wydarzeń. Tak, to było straszne
uczucie.
Równie przykre i przygnębiające uczucie ogarniało czytelnika ukraińskich gazet, radiosłuchacza, telewidza. To było
wprost druzgocące patrzeć i słyszeć, jak władza – na czele
z prezydentem – mówiąc językiem młodzieży: „rżnie głupa”
i udaje, że nie wie, co czynić. Jednak, kiedy wychodziłam na
Majdan i spotykałam tam tylu podzielających moje poglądy, wiedziałam, nabierałam pewności, że moi rodacy, choć
zdjęci obawami jak ja, ale wytrwają, nie dadzą się pokonać.
I na duszy robiło się lekko i radośnie. Miałam wtedy odczucie, że Majdan był miejscem, gdzie nabierałam jednak wiary, nadziei i spokoju, że jest to miejsce, gdzie moja obecność
jest konieczna, jak w żadnym miejscu dotąd.
Nieoczekiwanie pojawił się we mnie jeszcze inny lęk:
bałam się, że raptem tym wszystkim uczestnikom zabraknie siły i uporu, że dokuczy im wreszcie zwykłe ludzkie
zmęczenie: ciągłe wczesne wystawanie, głód, znużenie i –
wrócą do domu. Jednak po miesiącu, kiedy władza nie tylko nie poszła na żadne ustępstwa, ale przeszła do natarcia
na Majdan, a ludzie dalej na nim trwali – ten lęk bezpowrotnie minął. Wtedy pojawiły się obawy o przyszłość, bo
jeszcze w styczniu stało się jasne i pewne, że pokojowego
rozwiązania sytuacji, jak w czasie Pomarańczowej Rewolucji nie będzie, że Janukowycz to nie Kuczma, i na żadne
kompromisy nie pójdzie.
Ujawniła się wtedy jego o wiele większa, aniżeli myśleli dotąd Ukraińcy, zależność od Rosji i od samego Putina.
Majdan zmienił moje życie i życie mojej rodziny. Najpierw odmienił rytm życia i wpłynął na stosunek do pieniędzy. Ze swojej niewielkiej pensji ukraińskiego profesora małomiasteczkowego uniwersytetu zostawiałam sobie
środki tylko na koszty niezbędne i obowiązkowe – usługi komunalne i artykuły żywnościowe. O nową odzież
i całą otoczkę, owe niepotrzebne ozdobniki, jak kosmetyki, domowe drobiazgi, liczne artykuły domowe, przestałam dbać.
Pieniądze, które mi zostawały, szły na Majdan w Łucku, albo na podróże na Majdan w Kijowie. Tak żyło wtedy
bardzo wiele osób. Okazało się, że można dać sobie radę
w życiu z dosyć ograniczonym zestawem rzeczy – wszystko zależy tylko od wyboru człowieka, jego aktualnie obranych priorytetów.
Plac pokazał, kto jest kim w tym życiu naprawdę, obnażył prawdę o ludziach, pokazał ich takimi, jacy byli
naprawdę. Można dużo mówić o sobie, o tym, że jesteś
dobry, uczciwy, porządny, szlachetny, że kochasz ludzi,
swoją ojczyznę, rodzinną ziemię itd. Ale Majdan to był
akurat czas, kiedy każdy Ukrainiec został skazany na wybór, był zmuszony pokazać, kim jest naprawdę. Nikt wtedy nie mógł ukryć swojej prawdziwej natury. Okazało się,
ilu jest wśród nas pseudopatriotów, silnych i sprawnych
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w przygotowanych wystąpieniach, a ilu prawdziwych, gorących patriotów. Jak nigdy przedtem ujawniła się prawdziwa natura współczesnych ukraińskich polityków, ich
obłuda i cynizm. Sama sobie wydawałam się wtedy malutkim, bezradnym ziarnkiem piasku w ogromnym świecie niesprawiedliwości zwanym Ukrainą…
Majdan pokazał i słabość, i siłę każdego z osobna człowieka. W domu, śledząc sprawozdania w telewizji czy Internecie, czułam się jak robak, którego nader łatwo może
rozgnieść machina władzy Janukowycza , ale kiedy wychodziłam na Majdan w Łucku, uczucie słabości i bezbronności ulatywało. Wtedy pojawiało się bowiem uczucie siły w grupie, w masie, w tłumie! W tłumie, który może
stawiać opór, dyktować warunki.
Kiedy po raz pierwszy przyjechałam na Majdan do Kijowa, a było to na początku grudnia, przelał się przez mnie
potok emocji i uczuć, jakich nie odczuwałam nigdy przedtem i na pewno nigdy więcej nie odczuję. Bo tego stanu
duszy nie można wywołać sztucznie, na zamówienie czy
za pieniądze, nawet z pomocą najlepszych specjalistów
i środków. To był inny świat!
Jak gdybym urodziła się po raz drugi! Moje serce zaczęło bić inaczej, odżyła dusza! To była prawdziwa Ukraina, Ukraina o jakiej marzyłam – świat wolności, świat
wolnych i nieustraszonych ludzi, świat patriotów. Dziesiątki, setki tysięcy, miliony moich braci połączonych
ideą wolności. Czy to nie po raz pierwszy w ciągu ostatnich lat poczułam się szczęśliwa w swoim kraju? To były
nie tylko moje odczucia. Takich jak ja był cały Majdan, połowa Ukrainy! Nadzieja wróciła! Po raz pierwszy od czasu Pomarańczowej Rewolucji odczułam dumę
ze swojego narodu, poczułam się małą cząsteczką dumnej społeczności. Morze światłych i radosnych, dzielnych
i twardych twarzy. Oni wiedzieli, po co tu przyszli i było
pewne, że nie odejdą bez odniesienia zwycięstwa. „Razem – i do końca” – to jeszcze jedno hasło Majdanu, które po raz pierwszy zadźwięczało dla mnie surowo, realistycznie i radośnie, zapadło więc w duszy głęboko i na
zawsze. Od tego czasu jeździłam na Majdan do Kijowa
co tydzień. Zazwyczaj w te dni, kiedy nie trzeba było iść
do pracy, gdyż w odróżnieniu od Pomarańczowej Rewolucji – która zaczęła się od strajku studentów i wykładowców uczelni – podczas Euromajdanu nasz uniwersytet w Łucku strajku nie ogłosił. Przeciwnie, zgodnie
z tajnym rozporządzeniem administracji, zbierano wiadomości o tych wykładowcach i studentach, którzy chodzą na protesty albo przebywają w Kijowie. Chodziły słuchy, że nasz rektor wstąpił do Partii Regionów – jakoby
zmusiła go do tego kijowska władza (czy można kogoś
zmusić, by został niewolnikiem, jeśli on sam tego w duszy nie chce?) – i nie popierał Majdanu… Chociaż, jak
teraz mówi, zawsze go popierał…

Jeździłam do Kijowa na jeden, dwa albo nawet trzy dni,
zazwyczaj w dni powszednie, gdyż w wolne dni było tam zawsze bardzo wielu ludzi. Uważałam, że jestem tam potrzebniejsza niż kiedykolwiek. Nie mogłam pozostawać w Kijowie długo – bo w domu wiekowa mama, rodzina, wreszcie
praca. Nie mogłam jednak nie jechać na Majdan, jechałam,
gdy tylko nadarzyła się choćby najmniejsza możliwość.
Kiedy indziej wychodziliśmy na plac w Łucku. W domu
zostawały pieniądze na najniezbędniejsze potrzeby, cała
reszta – jak wspomniałam – przeznaczana była na Majdan. Nikt w rodzinie nie protestował. To było zrozumiałe
samo przez się. Wszyscy żyli tym, co działo się w Kijowie.
Za każdym razem po przyjeździe do Kijowa zauważałam,
że Majdan rósł, poszerzał swoje terytorium, zwiększała się
liczba jego mieszkańców i liczba namiotów. Nie można
było się nie cieszyć, tu była cała Ukraina, od Wołynia po
Donbas. Byli tu nawet krymscy Tatarzy.
Uderzała przy tym rozpiętość wieku niepokornych – od
16-to, 18-letnich młodzieńców i dziewczyn do 70-, 80-letnich emerytów. Wszystkim zależało na zmianach, niosła
nas wiara. Wszyscy wierzyli, że ich trud, wysiłek, oczekiwania nie pójdą na marne…
Oblicze Majdanu
Na kijowskim Majdanie poznałam wielu bardzo ciekawych ludzi. Na przykład studentkę z Zaporoża, z którą
razem podążałam w kolumnie na pikietę pod budynki rządowe; młodego przedsiębiorcę z obwodu żytomierskiego,
który jeździł raz w tygodniu do domu, żeby skontrolować
stan swojego przedsiębiorstwa i… narąbać drew mamie,
a potem wracał do Kijowa; grupę młodych mieszkańców
namiotu Swobodowców [członków nacjonalistycznej partii
„Swoboda”] z Charkowa, którzy skarżyli się, że ich żony są
na nich obrażone za udział w Majdanie; Ukraińca w średnim wieku, który przyjechał tu z Niemiec, gdzie pracował,
i wielu, wielu innych równie ciekawych ludzi.
Moimi stałymi towarzyszami na kijowskim Majdanie
w ciągu owych trzech miesięcy były dwie osoby, kijowianie – Serhij i Marija. Serhij był moim dawnym znajomym.
Mąż mojej najbliższej przyjaciółki, 56-letni przedsiębiorca,
tłumacz z wykształcenia, Rosjanin z pochodzenia (rodem
z ziemi briańskiej), który był na Euromajdanie od pierwszego do ostatniego dnia. Razem z Samoobroną Majdanu
przeżył wszystkie starcia z milicją i krwawe dni 18–20 lutego, był też ranny w nogę. Należał do tzw. Wołyńskiej Sotni, aczkolwiek mieszkał w Kijowie. W jego mieszkaniu stale nocowali „majdanowcy”. Serhij nigdy nie był członkiem
żadnej partii, nie miał żadnych ukształtowanych ideologicznych przekonań. Jemu, tak jak i mnie, i tysiącom innych osób, chodziło o wolność i przyszłość narodu, naszych dzieci, której nikt nie miał prawa nam odbierać.
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Z Mariją poznałam się podczas swojego pierwszego pobytu w Kijowie – przypadkowo, podczas pikiety przed siedzibą Rady Najwyższej. Znajdowaliśmy się wtedy w pobliżu Parku Marińskiego (to był jeszcze czas, kiedy można
było doń wejść).
Marija okazała się również wołynianką, jednak już od
dawna mieszkała w Kijowie. Była kobietą w wieku emerytalnym, która przychodziła na Majdan codziennie – jak
do pracy. Zjawiała się rano, kiedy było tu mniej ludzi, i powracała do domu wieczorem, kiedy po pracy na Majdanie spotykało się wielu kijowian. I tak codziennie przez
trzy miesiące…
Od naszego pierwszego spotkania koło Parku Marińskiego od razu zauważyłam, że jest bardzo odważną kobietą. Już wtedy do parku zwożeni byli „antymajdanowcy”
(przeważnie ze wschodnich obwodów Ukrainy) i „tituszki”. To drugie określenie pojawiło się w obiegu publicznym w 2013 r. Pochodziło od nazwiska młodego sportowca Wadima Tituszki, który – wraz z takimi jak on – na
zamówienie władzy w maju tego roku podczas akcji protestacyjnej pobił dziennikarkę Olgę Snisarczuk. Dziennikarzom udało się to sfilmować. Incydent nabrał rozgłosu.
Wadima skazano na karę w zawieszeniu. Później przepraszał i bardzo żałował. Podczas Majdanu pomagał „majdanowcom”, a kiedy zaczęła się wojna [na wschodzie Ukrainy], to użalał się, że nie może zgłosić się na ochotnika,
gdyż ciąży na nim wyrok w zawieszeniu. Młody, głupi
dzieciak został cynicznie wykorzystany przez władzę dla
jej własnych celów. Po tym wydarzeniu ukraińscy dziennikarze terminem „tituszki” zaczęli określać wszystkich,
których rządzący „wynajmowali” ze sportowego czy kryminalnego środowiska do walki z protestującymi.
„Antymajdanowcom” zapewniano rozrywkę. Ze sceny
brzmiały radzieckie piosenki, występowali deputowani
z Partii Regionów i liczni artyści. Opowiadali oni o faszystach-„majdanowcach”, amerykańskich agentach i o zgodnie z prawem wybranym prezydencie Janukowyczu, a także o braterskiej Rosji. Później byli przez milicję szczelnie
izolowani od „majdanowców”, lecz wtedy, w grudniu,
można było jeszcze do nich podejść i nawet porozmawiać.
Większość z tych ludzi była ubrana bardzo biednie,
miała prymitywny, poirytowany wyraz twarzy, wielu
bez trudu można było scharakteryzować jako uzależnionych od narkotyków lub alkoholu. Jednak wśród tej masy
„lumpów” można było dostrzec i dosyć przyzwoicie ubranych ludzi – kobiety i mężczyzn w drogiej odzieży. Byli
to najprawdopodobniej „ideowcy”, którzy święcie wierzyli w uczciwość Wiktora Janukowycza i pragnęli możliwie
jak szybciej połączyć się z Rosją.
We mnie ci ludzie wywoływali żal i lęk, toteż – ani wtedy,
ani później – nie zaryzykowałam rozmowy z nimi. A Marija weszła wśród ten tłum i udało się jej porozmawiać
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z kobietą z Doniecka, którą zmuszono do przyjazdu. Jej
16-letni syn należał do donieckich ultras. Takich w Doniecku uważano za „nieprawomyślnych” i umieszczano
w milicyjnej ewidencji. Chłopak został odnotowany, chociaż nigdy nic złego nikomu nie zrobił. Kiedy dla Partii
Regionów w Doniecku trzeba było organizować masówki, to dzwoniono do matki chłopaka i wydawano polecenie, gdzie ma się stawić. Jeśli zdarzyło się, że zrezygnowała z przyjścia, to zmuszano ją do płacenia haraczu – aby
„wykupić się” – nie mniej niż 200 hrywien za dzień. I jeszcze grozili wtrąceniem syna do więzienia. Tak było i tym
razem. Nie miała pieniędzy na „wykup” i aby syn nie trafił
do więzienia, pojechała do Kijowa na Antymajdan. Zapewne takich jak ona było wtedy sporo w Parku Marińskim.
W grudniu atmosfera na Majdanie była niezwykle optymistyczna. Ludzie uwierzyli. Że ich marzenia mogą się
zrealizować. Tylu radosnych, uskrzydlonych, radosnych
i natchnionych twarzy w jednym miejscu nie widziałam
nigdzie od czasu Pomarańczowej Rewolucji – i zapewne
już więcej nie zobaczę. Wszyscy rozumieli się w pół słowa. Nikt nie wiedział, co będzie jutro, lecz pojmował, że
należy tu przychodzić i trwać. Kiedy pociąg Kowel–Kijów o 6 rano przyjeżdżał do Kijowa, to akurat wpadałam
na Majdan na poranną modlitwę, która odbywała się codziennie bez względu na pogodę i wydarzenia. Na scenę
Majdanu wychodzili duchowni rożnych obrządków i modlili się wszyscy razem. Poza tym, obok sceny w namiocie
była przygotowana kaplica, w której każdy chętny mógł
pomodlić się w dowolnym czasie. Akurat wtedy mężczyźni z Samoobrony Placu, ubrani w ciepłą odzież, zmieniali nocne patrole na dzienne. Później była poranna herbata z kanapkami, ze sceny informowano o wydarzeniach
dnia, formowały się kolumny i „majdanowcy” szli ze swoimi postulatami pod budynki rządowe. Tak było codziennie. Naprawdę była to trudna, niekiedy jednostajna praca,
którą należało wykonywać, aby osiągnąć cel.
Na początku grudnia na pewno nikt nie myślał, że
wszystko będzie trwać tak długo i będzie mieć tak okrutne
zakończenie. Po doświadczeniach poprzedniej rewolucji
wydawało się pewne, że władza powinna pójść na ustępstwa. Postulaty ludzi nie były wygórowane czy niewykonalne. Gdyby Janukowycz zgodził się na dymisję rządu,
albo chociaż zdymisjonował ministra spraw wewnętrznych, Zacharczenkę i ukarał zamieszanych w pobicie studentów, to protesty niewątpliwie, by ustały. Jak się jednak
okazało, stopień cynizmu Janukowycza i jego obozu był
trudny do przewidzenia.
Któż by wtedy pomyślał, że ludzie nic dla niego nie znaczą, że są jedynie środkiem prowadzącym do osiągnięcia
jego celów, a Majdan jest przysłowiowym wrzodem, który utrudnia życie, więc należy go zlikwidować. Ludzie czekali na ustępstwa władzy, a Janukowycz spodziewał się,
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że do Nowego Roku, a najpóźniej do Bożego Narodzenia [7 stycznia1] Majdan się rozejdzie. Religijni mieszkańcy Ukrainy Zachodniej, w jego przekonaniu, mieli jeszcze
w końcu grudnia, na katolickie Boże Narodzenie, pojechać do domów. Tak się nie stało. I Nowy Rok, i Boże Narodzenie wszyscy świętowali na Majdanie. Przyjeżdżały
zespoły muzyczne, piosenkarze, muzycy z całej Ukrainy,
żeby wystąpić dla zebranych.
Na scenę wychodzili zwyczajni ludzie – czytali poezję,
śpiewali z akompaniamentem gitary, bandury czy harmonii, modlili się, opowiadali historie ze swojego życia. To był
inny świat! Nowy kraj w centrum Kijowa, żyjący według
nowych praw i reguł – wolny, niezależny, czysty i światły.
Plac był zawsze czysty, chociaż palono ogniska i przygotowywano w kotłach jedzenie. Wszędzie rzetelnie sprzątano, dookoła stały śmietniki, zwożono drwa i wywożono
śmieci. To było miejsce wielkiej kultury. Nie widziałam,
żeby ktoś rzucał śmieci czy niedopałki na ziemię. Wszyscy byli niezwykle uprzejmi dla siebie i zawsze uśmiechnięci. Nigdy nie widziałam pijanych, nie słyszałam wulgarnych słów, nie zauważyłam niesnasek czy starć wśród
„majdanowców”. Kiedy kończyły się pikiety i wracały na
Majdan, to zbierano się na ulicy wokół fortepianu, śpiewano Czerwienną rutę i Wodospad, Mariczkę i Czeremszynę.
Bardzo wiele osób brało urlopy, żeby przyjechać na
Majdan. Cały grudzień w Kijowie na Majdanie dyżurował lekarz kardiolog z łuckiego miejskiego szpitala. Niewiarogodną radością przepełniała się dusza, kiedy tam
w Kijowie na Majdanie spotkałam profesora folklorystyki
z naszego uniwersytetu, często spotykałam swoich byłych
i obecnych studentów.
Często do Kijowa na Majdan przyjeżdżał mój syn, wtedy student Lwowskiego Konserwatorium. Przez większość
swojego wolnego czasu dyżurował na lwowskim Majdanie w nocy, gdyż w dzień musiał chodzić na zajęcia. Kiedy
tylko była okazja – jechał do Kijowa. Pewnego razu, kiedy
– jak się spodziewano – we Lwowie miał się zjawić Berkut, aby oczyścić lwowski Plac z demonstrantów i panowała tam atmosfera zagrożenia, jeden nasz znajomy powiedział mu: „Dlaczego tu przyszedłeś? Jesteś skrzypkiem,
a tu bardzo niebezpiecznie. Ty artysta, powinieneś myśleć
o sztuce”. Wtedy odpowiedział: „Tutaj wszyscy to artyści.
Nie mogę teraz myśleć o sztuce”.
Życie Majdanu
Ludzie na Majdanie dokonywali cudów samoorganizacji. Tworzyli swoje państwo w państwie; takie, którego chcieli; sami je finansowali i rozbudowywali. Przez
Majdan codziennie przechodziły tysiące osób. Wszyscy
1
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masowo wrzucali pieniądze do skrzynek „na życie” dla
„majdanowców”. Majdan utrzymywał sam siebie. Wielu
kijowian przez te trzy miesiące protestów pracowało dla
Majdanu – przynosiło pieniądze, odzież; przywoziło paliwo i drwa. Marija opowiadała o swojej sąsiadce, która
wynajmowała dwa mieszkania w Kijowie, a cały dochód
z nich przynosiła na Majdan. Opowiadała o innej swojej
znajomej, która każdego dnia przygotowywała pierogi czy
placki i przynosiła „majdanowcom”.
Oprócz namiotów i punktów spotkań opozycyjnych
partii i deputowanych, na Placu Niepodległości było mnóstwo namiotów rożnych organizacji społecznych, a jeszcze
więcej namiotów zwykłych ludzi ze wszystkich zakątków
Ukrainy – i Doniecka, i Charkowa, i Krymu, nie mówiąc
oczywiście o zachodniej i centralnej Ukrainie. Oddzielnie na Placu stały namioty weteranów wojny afgańskiej
i byłych wojskowych. Każdy z tych mini obozów albo
ich strukturalnych jednostek pełnił swoją funkcję – ktoś
wchodził do Samoobrony, ktoś przygotowywał jedzenie
i sprzątał, ktoś szedł na pikietę. Te malutkie grupki ludzi
formowały duży organizm pod nazwą Majdan. Wypracował on własne reguły życia – prohibicję, palenie tylko
w przeznaczonych do tego miejscach, czystość, uzgodnienie zewnętrznych działań ze społeczną radą Majdanu
i szereg podobnych działań.
Uderzała kreatywność i bezgraniczna wyobraźnia
tych ludzi. Później, gdy protestujący na Placu Niepodległości „wywojowali” od władzy noworoczną choinkę,
przystroili ją zgodnie z rewolucyjną „manierą”. To była
zupełnie niewiarogodna noworoczna choinka. Piękniejszej w moim życiu nie było i nie będzie. Ze sztandarami Ukrainy, Polski, Gruzji, Litwy, Białorusi – wszystkich państw, z których namioty były na placu i których
obywatele nas wspierali. Z hasłami Majdanu i rozmaitymi rysunkami oraz karykaturami. Namioty Majdanu,
sztachety, ściany, barykady, reklamowe tablice również
zostały pokryte plakatami, rysunkami i karykaturami. Wszyscy śmiali się i oddychali wiarą w zwycięstwo.
W końcu grudnia na Chreszczatyku przed ostatnią barykadą na skręcie w ulicę Bohdana Chmielnickiego do
wszystkich majdanowskich artystycznych figlów dodali
figurę Janukowycza w więziennej klatce. To było zadziwiająco śmiałe i prorocze, wszyscy spodziewali się, że
tak się to zakończy.
Grudzień zapisał się naszej pamięci Marszem Miliona
i koncertem „Oceanu Elzy”. Wtedy na Marsz Miliona, na
Plac, ulicę Chreszczatyk i pobliskie ulice i place wyszło rekordowo wielu ludzi – zgodnie z informacjami organizatorów było ich ponad milion. Prawie tyle przyjechało też
na koncert najpopularniejszej ukraińskiej grupy rockowej.
Wtedy cały Majdan, pobliskie ulice i place aż do północy
rozświetlał milion latarek.
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Jeszcze w grudniu władza kilkakrotnie bezskutecznie
starała się oczyścić Majdan.
Świadkiem szturmu siedziby kijowskiego merostwa na
Chreszczatyku była moja znajoma Marija. Opowiadała, że
w domu, jeszcze przed świtem usłyszała komunikat nadawany z samochódu: „Kijowie, wstawaj!”. Szybko się zebrała i ruszyła na Majdan. Metro w centrum nie kursowało
(wiadomo, że nie przypadkowo). Trzeba było pieszo dotrzeć do Chreszczatyka. Kiedy znalazła się pod siedzibą
kijowskiego merostwa, zobaczyła, że kilka szeregów Samoobrony Majdanu, stanąwszy w łańcuchu, opiera się natarciu Berkutu. Co chwila dobiegali nowi ludzie. Z okna
górnej kondygnacji budynku „majdanowcy” przeciągnęli
wąż i zaczęli polewać berkutowców wodą. Ponieważ panował trzaskający mróz, szybko przed budynkiem utworzył się lód, na którym nie można było utrzymać równowagi. Dzięki temu, a także dzięki kijowianom, którzy
szybko zareagowali na apele i przyjechali na Majdan,
szturm udało się powstrzymać. Marija opowiadała, że
z tego szturmu najlepiej zapamiętała młodą kijowiankę
– „businesswoman”.
Na wezwanie o pomoc przyjechała bardzo drogim samochodem, w butach na ogromnych obcasach, w cienkich
rajstopach i krótkiej spódniczce. Stała razem z innymi
„majdanowcami” naprzeciw Berkutu, odpierając natarcie. Jej obcasy rozjeżdżały się na śliskim asfalcie, spódnica rozeszła się wzdłuż szwu, ale na nic nie zważała, trwała wśród innych w łańcuchu protestujących.
Jednakże jeszcze w tamtym grudniu, w efekcie siłowych
działań udało się władzy w całości wyprzeć posterunki
protestujących z rządowego kwartału, do Placu Niepodległości i ulicy Chreszczatyk. Na początku grudnia, podczas pikiet przed siedzibami Rady Najwyższej i rządu, staliśmy oko w oko z „siłowikami” i nawet mogliśmy z nimi
rozmawiać, często byli to młodzi chłopcy, żołnierze specjalnych oddziałów wojskowych sił wewnętrznych, którzy
nie przejawiali wrogości, lecz nie mieli wyboru, zmuszeni
do wykonywania rozkazu dowództwa.
„Siłowiki”, po wyparciu „majdanowców” z rządowego kwartału, oddzielili się od protestujących barykadami
zbudowanymi z autobusów, samochodów i innych przeszkód. Ponadto w stanie gotowości pozostawały uzbrojone
pododdziały specjalne i agresywne „tituszki”, które czaiły
się za wysuniętymi szeregami młodych żołnierzy.
Za każdym razem, kiedy „siłowiki” szturmowały Majdan, zaczynały dzwonić dzwony Michajłowskiego Soboru. Wtedy kijowianie wiedzieli, że potrzebna jest natychmiastowa pomoc.
Mój przyjaciel Serhij, który w szeregach Samoobrony
odpierał wszystkie ataki Berkutu od strony Placu Europejskiego i ulicy Instytuckiej, opowiadał, że wtedy – w owych
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krytycznych chwilach – dużą rolę w koordynowaniu działań odegrał Eugeniusz Nyszczuk, którego zwano „głosem
Majdanu”. Aktor ten, znany był Ukraińcom jeszcze z okresu Pomarańczowej Rewolucji.
Wtedy również występował na scenie przed
protestującymi.
Kiedy rozpoczął się Euromajdan, ponownie wziął na
siebie zadanie koordynatora obrony. Podczas natarć „siłowików”, według słów Serhija, właśnie Nyszczuk – usadowiony na scenie – kierował ludźmi, podpowiadał,
gdzie grozi przełamanie obrony, gdzie należy się przesunąć, skąd nadchodzi odsiecz dla Berkutu. Później, w lutym, kiedy Majdan stanął w ogniu, nadal znakomicie instruował ze sceny, gdzie gaśnie opór, dokąd należy biec ze
wsparciem. Wszyscy go słyszeli i Serhij był przekonany, że
w tych kryzysowych chwilach właśnie Nyszczuk swoimi
instrukcjami zrobił bardzo dużo dla ratowania Majdanu.
„Majdanowcy” sami zorganizowali swą egzystencję,
przygotowywali jedzenie, leczyli się, odpoczywali, kontrolowali finanse i planowali kolejny dzień. To był dziwny świat, przepełniony duchem porozumienia, braterstwa,
wspierania się, patriotyzmu, wspólnego celu. Ludzie wierzyli, że władza ich usłyszy. Ten duch walki, ale i towarzyszący mu humor były niemożliwe do odczucia, do zasmakowania w innym miejscu. To było niepowtarzalne. Tego
ducha tamtych dni nie można będzie odtworzyć ani na
scenie, ani przekazać słowami. Można go było tylko „usłyszeć sercem”, kiedy każdy, kto stoi obok, całkiem nieznajomy, porozumiewa się z tobą spojrzeniem i gestem, rozumie cię w pół słowa. Kiedy każdy, kto jest obok, to twój
duchowy brat. Tu w Kijowie na Majdanie po raz pierwszy
stanęłam oko w oko z ludźmi gotowymi do oddania życia
za Ukrainę. To byli zwyczajni ludzie, młodzi i w średnim
wieku, przeważnie mężczyźni – nauczyciele, inżynierowie, programiści, studenci, uczeni, przedsiębiorcy – którzy powtarzali, że odejdą stąd tylko po zwycięstwie. Byłam
szczęśliwa, że tacy ludzie są na świecie i że są to Ukraińcy. W ciągu trzech miesięcy poznałam dziesiątki ludzi
z Charkowa, Zaporoża, Lwowa, Żytomierza. Ze wszystkich zakątków Ukrainy. Nikt nikogo nie pytał, dlaczego
tu przyjechał. Wszyscy pytali, co będzie dalej.
Pętla zaciska się
Po świętach bożonarodzeniowych, w połowie
stycznia, dla wszystkich „majdanowców” stało się jasne,
że władza nic nie zamierza zmieniać. Na Majdanie odczuwalny stał się wzrost napięcia i niezadowolenia. Upowszechniało się przekonanie, że należy przejść do ataku…
Pewna część protestujących sądziła, że trzeba wytrwać do
końca – do wiosny, do lata, ile będzie konieczne. Pozostali
uważali, że skoro drogą pokojową niczego się nie uzyska,
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należy walczyć z bronią w ręku. Tylko skąd ją wziąć? Jeszcze w styczniu krążyły pogłoski, że rzekomo gdzieś na
Majdanie schowana jest broń. I nawet zagraniczni dyplomaci, którzy przychodzili na Majdan, starali się zaglądać
do wszystkich zakamarków siedzib „majdanowców”, żeby
dowiedzieć się, czy nie ukrywają broni. Jednak krwawe
starcia „majdanowców” z milicją w styczniu i lutym 2014
r. pokazały, że żadnej broni na Majdanie nie było. Z wyjątkiem koktajli Mołotowa, drągów i tarcz własnego wyrobu
protestujący nie dysponowali żadną bronią. Było tak aż do
chwili, kiedy lwowianie (informacja podawana na Majdanie) w dniach 18 – 20 lutego wykradli w swoim mieście ze
składu broń i przedarli się przez łańcuchy milicji do Kijowa. Kiedy dowiedzieli się o tym „berkutowcy”, zaczęli się
natychmiast wycofywać.
Styczniowy Majdan stał się bardziej ponury, niż ten
w grudniu. Brak jakichkolwiek rezultatów protestu wywoływał rożne myśli i uczucia – smutek, rozczarowanie,
zmieszanie. Generalnie wszyscy rozumieli, że należy wytrwać do końca, że nie wolno się cofnąć, bo Janukowycz
wraz z Putinem czekają na chwile rezygnacji, zwątpienia
i nikt ich już nie powstrzyma przed zniszczeniem i „połknięciem” Ukrainy.
Jakie kroki mieli jednak podjąć zgromadzeni na Majdanie? Tego nikt nie wiedział, ani zwykli „majdanowcy”, ani
politycy. Dlatego, o ile życie Majdanu, jego samoorganizacja, były skoordynowane i przemyślane, to Majdanem jako
samozwańczą siłą polityczną, przeciwstawiającą się władzy,
nikt nie kierował, pomimo opinii głoszonych przez niektórych cyników, że był to projektem amerykańskich służb
specjalnych. Serhij, który spędził wiele czasu na nocnych
patrolach na Majdanie, spotykając wielu ówczesnych polityków (Jurija Łucenkę, Tarasa Czornowoła i innych), opowiadał, że wtedy, w styczniu, nikt na Majdanie nie wiedział,
co robić dalej. Zapewne także i Janukowycz nie wiedział, jakie kroki przedsięwziąć. Sytuacje go zaskoczyła, nie przewidział takiego stanu rzeczy. Ludzie nie odeszli z Majdanu ani
na Nowy Rok, ani na Boże Narodzenie, ani na popularne

imieniny Wasilija. Natomiast bodźcem do dalszej radykalizacji Majdanu stały się przyjęte przez Radę Najwyższą
16 stycznia 2014 r. tak zwane prawa dyktatorskie, zgodnie
z którymi można było aresztować każdego obywatela, który
był w hełmie, miał zakrytą twarz albo posiadał pałkę, oraz
zatrzymać każdy samochód poruszający się w kolumnie liczącej powyżej trzech pojazdów.
Na ostatnie w styczniu wielkie religijne Święto Jordanu
(19 stycznia) przypada początek krwawych starć na Majdanie, które zakończyły się śmiercią pierwszych „majdanowców”. Po niedzielnym, ludowym wiecu, na którym
zadecydowano, jak działać dalej, niespodziewanie przedstawiciele społecznej organizacji Automajdan wezwali ze sceny wszystkich do zablokowania Rady Najwyższej. To było
wystąpienie bardzo emocjonalne i wydało mi się prowokacją. Bo jaki był sens, aby w niedzielę, w trzaskający mróz, iść
do rządowego kwartału, jeśli tam nikogo nie było? W ponad 20-stopniowym mrozie wystać tam przez całą noc, do
następnego dnia, to było ponad ludzkie siły. Jednak najbardziej radykalne prawicowe siły Majdanu zdecydowały się
na to posunięcie. Okazało się, że kwartał rządowy był już
blokowany jest przez autobusy milicji, uzbrojonych „siłowików” i „tituszki”. Zaczęły się walki. Trwały do następnego dnia, wyniku starć zginęły cztery osoby. Pierwsze ofiary „majdanowców” zszokowały kraj. Jeszcze w grudniu,
po pierwszych szturmach Majdanu, budziliśmy się w nocy
i z lękiem włączaliśmy 5. albo 24. kanał, żeby przekonać się,
że Majdan nie został „oczyszczony”. W styczniu, kiedy byliśmy w domu, już co godzinę włączaliśmy telewizor albo Internet, żeby orientować się w biegu wydarzeń.
Po 19 stycznia ulice Kijowa stały się dla „majdanowców”
bardzo niebezpieczne. Bezpieczniej było na samym Majdanie. Poza nim masowo zaczęto porywać ludzi z „majdanowską” symboliką, dochodziło do pobić, aresztowań,
nasiliły się szykany. Przedtem na Majdanie rozdawano
wstążki i chorągiewki, a ludzie z radością je brali i z dumą
nosili. Na moich dwóch torbach, z którymi chodziłam
na Majdan, te wstążki zachowały się jeszcze do tej pory.
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Wtedy, w końcu stycznia, rozdając „majdanowskie” symbole, mówiono: „Jeśli boicie się, to nie bierzcie”. Brzmiało
to przygnębiająco i atmosfera stawała się ponura.
Było oczywiste, że sprężyna jest naciskana i lada moment wystrzeli. Gdzie i jak?…
Po 25 stycznia nie mogłam pojechać na Majdan do Kijowa z powodu choroby wnuka, z którym przebywałam
w szpitalu. Zaglądałam na łucki Majdan i pomagałam,
jak mogłam. Nogi przymarzały do ziemi od trzaskającego mrozu, jaki zapanował w styczniu, lecz ludzie stali wytrwale, Stali i pod siedzibą rady obwodowej, i na Placu Teatralnym, później pod wojskową strefą, którą blokowano,
żeby nikt nie pojechał do Kijowa na pomoc berkutowcom.
Wtedy przez telefon Marija opowiadała mi o kijowskim
Majdanie. Najbardziej zapamiętałam jej słowa: „Bez wątpienia zwyciężymy! W niedzielę był 28-stopniowy mróz,
a dziewczyny z Charkowa obierały ziemniaki. Od trzaskającego mrozu nóż przywierał do rąk. Przygotowywaliśmy zupę dla »majdanowców«. Zwyciężymy!”. Opowiadała jeszcze, jak razem z duchownymi podchodziła w te
styczniowe dni do „berkutowców” na ulicy Hruszewskiego, gdzie toczyły się największe walki, klękała przed nimi
i prosiła, by nie strzelali do ludzi. A kiedy wracała, to ktoś
ze strony „siłowików” wystrzelił jej pod nogi…
Wtedy, w końcu stycznia, mój syn po raz kolejny wybierał się ze Lwowa na Majdan do Kijowa. Mój mąż zabraniał mu jechać, przekonując, że jest skrzypkiem, że na
jego wykształcenie jako fachowca państwo łożyło ponad
dziesięć lat – toż powinien zajmować się wyłącznie muzyką! Na to padła odpowiedź: „Nie możemy przegrać. Jak
nie ja, to kto? Nie mogę ani grać, ani chodzić na zajęcia,
ani być w domu. Nie mogę nic robić. Muszę jechać. Jeśli
każdy pozostanie w domu, to cóż wtedy?…”
Napięcie pomiędzy ludźmi z Placu i władzą narastało.
Starcia, z krótkimi przerwami, trwały. Jeden z moich kolegów – wołyński dziennikarz, redaktor miejscowej gazety – Wiktor Trofymczuk wtedy, w końcu stycznia, wziął
urlop i również pojechał na Plac, akurat na swoje urodziny. Wyjaśniał mi później: „Kiedy mój syn urośnie i spyta
mnie: Tato, co robiłeś, kiedy był Majdan w Kijowie? To co
mu wtedy odpowiem?! Że siedziałem w domu?!”.
Przełom
Najgorzej było na Majdanie w lutym. Było oczywiste, że sytuacja szybko się zaostrza i pokojowe rozwiązanie
stawało się czymś coraz bardziej odległym. 17 lutego wróciliśmy po kolejnej podroży do Kijowa na Majdan. Musiałam
iść do pracy, a syn – na zajęcia. Wiedzieliśmy, że na 18 lutego jest zaplanowany pokojowy pochód protestujących pod
siedzibę Rady Najwyższej z postulatami powrotu do Konstytucji z 2004 r., czyli do parlamentarno-prezydenckiej
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formy rządów, którą Janukowycz samowolnie zmienił na
prezydencką. Nikt nie spodziewał się, że „siłowiki” przekształcą ten pochód w rzeź. Wtedy, 18 lutego, pod Radą
Najwyższą była moja przyjaciółka Marija. Już wcześniej,
kiedy chodziliśmy na pikiety do rządowego kwartału, mówiła, że budynki wokół są obsadzone przez uzbrojonych
ludzi, że na wszystkich dachach znajdują się snajperzy,
a w podziemnych przejściach pomiędzy budynkami ulokowano uzbrojone służby wewnętrzne wojska. Wiedziało
o tym wiele osób na Majdanie. Przecież krewni i znajomi
wielu „majdanowców” pracowali w milicji, w służbie bezpieczeństwa i w innych resortach siłowych. Znaczna ich
część w głębi duszy popierała Majdan, lecz nie każdy człowiek miał taką siłę woli, aby napisać meldunek i odejść
ze służby z uwagi na swoje przekonania. Komuś do emerytury zostawało na przykład kilka lat albo miesięcy. To
był trudny wybór. Otóż 18 lutego skrzyżowania i ulice rządowego kwartału przekształciły się w rzeźnię. „Siłowiki”
z dachów budynków rzucały granatami w „majdanowców”.
Demonstrantów bito, szarpano i aresztowano. Protestujący odpowiadali kamieniami wyrywanymi z ulic, petardami, pałkami. Okazało się, że wśród milicjantów było wielu
prawych, wielkodusznych ludzi. Z opowieści Mariji dużo
się dowiedziałam o tym tragicznym dniu.
Zdarzyło się też kilka tragikomicznych sytuacji. Kiedy
w rządowej dzielnicy zapaliło się biuro Partii Regionów,
ktoś zawiadomił strażaków. Szybko nadjechały wozy strażackie, ale jedna z kobiet, ubrana w drogie futro, położyła
się wtedy na drodze przed pierwszym samochodem krzycząc: „Nie puszczę! Niechaj płoną, kanalie! ”
Na Majdanie koło Parku Marińskiego i na pobliskich ulicach unosił się dym od wybuchów granatów, żeby móc oddychać, należało się pochylić. Pewna starsza kobieta przysiadła na ziemi, aby odetchnąć, wypić z termosu łyk herbaty
i zjeść kawałek kanapki. Zapewne była cukrzyczką, bo robiła to szybko, sprawnie. Marija zapamiętała jej słowa wypowiadane po rosyjsku: „To teraz coś przegryzę, żeby zrobiło mi się lepiej i wtedy już im pokażę!”. Były jednak i dosyć
smutne sytuacje. Kiedy Marija z innymi „majdanowcami”
uciekała przed „siłowikami” ulicą Instytucką, przez okno
drogiego salonu fryzjerskiego zobaczyła siedzącą w fotelu
elegancką dziewczynę, której inna układała fryzurę. Oto tak
różnie reagowali ludzie, jak różne były ich światy…
W te trzy okropne dni od 18 do 20 lutego na Majdanie pozostali najodważniejsi. Czy bali się? Tak. Wszyscy,
którzy wtedy tam byli, mówili, że się bali. Czy można potępiać tych, którzy przestraszyli się i nie chcieli się narażać? Zapewne nie, bo każdy ma swój wewnętrzny potencjał, swoją wewnętrzną siłę, swoje słabości, choroby. Czy
jest w stanie je pokonać, w chwili walki?
Serhij opowiadał, że w nocy z 18 na 19 lutego przeżył
szturm na Majdan. Wraz z innymi członkami Samoobrony
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z „Wołyńskiej Sotni” zajął miejsce w szeregu nieopodal sceny, w pobliżu wejścia do metra. Jednak już po kilku minutach z licznego szeregu pozostało tylko kilku mężczyzn,
a reszta gdzieś się „zapodziała”. W tę noc z Majdanu zniknęli prawie wszyscy politycy – przynajmniej Serhij, który był
tam cały czas, mówił, że nie widział żadnego, oprócz Igora
Sobolewa. Na scenie z „majdanowcami” trwał ciągle Eugenij Nyszczuk, dzięki któremu protestujący wiedzieli, gdzie
mają rozmieszczać siły, gdzie grozi przełamanie obrony.
Powtórzę: Majdanem nikt nie kierował. W każdym
konkretnym miejscu ludzie wspólnie podejmowali decyzję odpowiednią do sytuacji.
W nocy, kiedy należało palić ogniska, żeby nie przepuścić na Majdan „siłowików”, a drew już nie było, ogniska
podtrzymywały kobiety – starsze i młode. One bez strachu przyciągały z pobliskich podwórek i ulic wszystko, co
mogło spłonąć. Rzucały w ogień namioty, materace, różne
drobiazgi – wszystko, byle tylko ogień nie przygasł. Wtedy było tam wielu bezimiennych bohaterów, którymi stawali się zwyczajni, przeciętni ludzie.
Ciekawy jest jeszcze jeden, mistyczny wręcz szczegół –
przez cały czas protestów, kiedy protestujący palili ogniska, żeby zatrzymać „siłowików”, wiatr dziwnym trafem
dął w stronę szturmujących. „Majdanowcy” wszystko widzieli, natomiast dym stale pokrywał kolumny „berkutowców”, nie dając im nic zobaczyć i swobodnie oddychać.
Kiedy „siłowiki” podpalili Dom Związków Zawodowych, gdzie mieścił się sztab Majdanu i Prawego Sektora,
i zablokowali górne kondygnacje z rannymi „majdanowcami”, z okna jednego z pięter wyjrzał mały chłopiec, wzywając pomocy. Nie mógł wyjść z lokalu z powodu pożaru,
a bał się skakać, bo było za wysoko. Wtedy jeden z „majdanowców”, odważny chłopak, dostał się do niego po balkonach po zewnętrznej ścianie, rzucił linę i pomógł mu
zejść, ratując w ten sposób jedno ludzkie życie. W chaosie wydarzeń nikt tego nie nagrał ani na kamerą wideo,
ani aparatem fotograficznym.
A kiedy uratowany – już na ziemi – otrząsnął się z szoku, to wybawcy już nie było obok. Nikt nawet nie zapisał
imienia prawdziwego bohatera. Takich sytuacji było na
Majdanie mnóstwo. O wydarzeniach z 18 lutego w Kijowie dowiedziałam się w pracy. Studenci i wykładowcy od
razu porzucili zajęcia. Ktoś wybierał się do Kijowa, a ktoś
po prostu korzystał z okazji, aby odpocząć. Do mnie zadzwonił syn, że jedzie do Kijowa, więc natychmiast pojechałam do Lwowa, żeby chociaż kupić dla niego kamizelkę
kuloodporną. Nie mam słów, żeby przekazać mój ówczesny stan wewnętrzny. Chciałam jechać razem z synem, lecz
on bardzo prosił, żebym pozostała w domu. Kiedy przyszliśmy do sztabu oporu we Lwowie, skąd odjeżdżały autobusy do Kijowa, to zrozumiałam, że Majdan zwycięży. Była
tu masa ludzi, przeważnie mężczyzn. Co pół godziny do

Kijowa odjeżdżał kolejny autobus wypełniony ochotnikami
w młodym, średnim, ale i starszym wieku, nawet całkiem
siwymi. Zdawało mi się, że do Kijowa wyruszają wszyscy
mężczyźni Lwowa. Z czasem dowiedziałam się, że ze Lwowa wyruszali do Kijowa mężczyźni z Podkarpacia, z obwodu lwowskiego i wszystkich innych pobliskich regionów.
Kobiet do autobusów nie brano, chyba że były lekarkami lub pielęgniarkami. Kiedy zobaczyłam to wszystko, zrozumiałam całą głęboką istotę słów: „Razem – i do końca!”.
Noc z 19 na 20 lutego była straszna i okazała się rozstrzygająca dla Placu. Protestującym udało się odeprzeć
natarcie „siłowików” kosztem życia ponad setki „majdanowców”, ludzi nadzwyczajnego męstwa i niewiarygodnej
siły ducha. Dla ich wsparcia przyjechało wiele osób z rożnych regionów, przerwawszy milicyjne blokady wokół Kijowa. Przywieźli broń i to ostatecznie przeważyło sytuację
na korzyść Majdanu…
Kiedy dowiedzieliśmy się, że Janukowycz wyjechał z Kijowa, to chciało się nam skakać jakbyśmy byli dziećmi,
wszystkich obejmować i krzyczeć: „Hurrra! Zwyciężyliśmy! Ukraina zwyciężyła!”.
Duszę przepełniała radość, poczucie dumy i zarazem
ból i smutek na myśl o poległych. Takie uczucia zdarzają się zapewne tylko raz w życiu, bo tylko raz w moim życiu był taki Majdan.
Następnym razem trafiłam do Kijowa na Majdan 25 lutego. To był już inny Majdan. On poraził mnie i oszołomił… zwęgloną ziemią, czarną trawą, spalonymi budynkami i drzewami, opalonymi ścianami… i żywymi
kwiatami na miejscach byłych barykad, gdzie zginęło ponad stu „majdanowców”, a blisko tysiąc zostało ciężko
rannych.
Majdan przypominał pogorzelisko, wyścielone górami
żywych kwiatów. Tu przychodziły bezustannym potokiem
nieme od rozpaczy i poczucia nieszczęścia tysiące Ukraińców. Ciężko było uwierzyć, że Ukrainiec strzelał do nieuzbrojonego Ukraińca, że władza, wybrana przez naród,
kazała strzelać do swoich obywateli. To była jakaś niesamowita sytuacja: zwyciężyliśmy, lecz za jaką cenę?!
Nikt wtedy nie domyślał się, że to jest dopiero początek
krwawej wojny o wolność Ukrainy, która zabierze jeszcze
niejedną setkę istnień. Wtedy zdawało się nam, że wszystko co najgorsze należy do przeszłości…
Switłana Krawczenko
Przekład z ukraińskiego Olena Krysztalśka
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Wojciech
Pestka

Żołnierz uniwersalny
„Pomyłka. Wojna się dopiero zaczyna”
Umówiliśmy się na parkingu przed dworcem PKP
w Lublinie. Przyjechał przed czasem swoim prywatnym
samochodem z fotelikiem dla dziecka na tylnej kanapie.
Miał na sobie ciepłą mundurową kurtkę, wełnianą czapkę
moro. Uważny wzrok, uśmiech na twarzy, pewny uścisk
dłoni – ogólne wrażenie na bardzo dobry. Wydał mi się
znajomy, tyle tylko, że nie mogłem sobie uświadomić,
gdzie moglibyśmy się spotkać. Jakieś prozaiczne okoliczności: metro w Kijowie czy uroczysta akademia w Łucku, a może poligon w Równem, Starobielsk, bądź Szczastia? Dopiero w drodze powrotnej zdałem sobie sprawę,
że to on wydawał mi w Kramtorsku przepustkę do strefy
w 2014 roku, kiedy po raz pierwszy jechałem na front, do
strefy Operacji Antyterrorystycznej (ATO),
Oleksandr Gain, Public Information Officer – tyle
wizytówka.
Mój plan był prosty: spytać go o miejsce urodzenia, rodziców, wojsko, znaleźć odpowiedź na proste pytanie, jak
trafił do Lublina do Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady (LITPOLUKRBRIG).
Przy okazji przyjrzeć się sztuce żonglowania informacją. W zawodową rolę oficera prasowego jest wpisane ukrywanie niewygodnej prawdy. Zastępowanie jej półprawdą czy, ostatnio tak modną, „postprawdą”.

Oleksandr Gain,
Public Information Officer
z małżonką w trakcie studiów

Dezinformacja. W codziennym życiu mamy z tym do
czynienia na każdym kroku – zamiast faktów na pierwszym miejscu intencje i interpretacje: wymuszanie określonych zachowań przez odwołanie się do emocji, osobistych przekonań i doświadczeń. W dobie nowych strategii
wojennych dezinformacja jest ważniejsza od prawdy
i dobrze uzbrojonych, świetnie wyszkolonych oddziałów
wojska.
„Wojna się skończyła? – Luc Deveraux, którego w filmie Universal Soldier gra Jean-Claude Van Damme wzrusza ramionami. – Pomyłka. Wojna się dopiero zaczyna”.
Piramida Wpływów (Bohusha)

Oficer Oleksandr Gain z małżonką

Specjaliści od (dez)informacji wyróżniają różne stopnie
zaawansowania w manipulowaniu informacją: „poziom
1– instynktów i emocji (strachu, braku zaufania, szoku),
poziom 2 – racjonalnych argumentów, poziom 3 – semantyczny (nowych stereotypów, manipulacji historią),
poziom 4 – archetypów (instynkt grupowy, kultura) […]
Modelem strategii manipulowania jest piramida, której
podstawą jest poziom 1 a wierzchołkiem – poziom 4. Należy zauważyć, że kształt piramidy nie jest przypadkowy
– odzwierciedla intensywność i korelację z liczbą działań
informacyjnych. Maksymalna ilość wiadomości jest wysyłana na pierwszym, najniższym poziomie, by wywołać negatywne emocje i strach paraliżujący zdolność odbiorców
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Oleksandr Gain, w trakcie działań wojennych

do jasnego i logicznego myślenia. W celu implementowania określonej idei w umysł »konsumenta« konkretna teza
powinna być powtarzana stale, z wykorzystaniem technik psychologicznych, najlepiej w czasie najwyższej oglądalności. Poziom 2 wykształca logiczne i pseudologiczne
połączenia, wiążąc pozbawione znaczenia punkty w jeden
system, w którym niewielki procent prawdy skojarzony
jest z dezinformacją, zdeformowanymi faktami i obiektywnymi przewidywaniami. Aby stworzyć trwalsze, połączone i »logiczne« ścieżki myślenia w grupie docelowej
jeden komunikat informacyjny może łączyć następujące
po sobie poziomy piramidy. Poziom 2 schematycznie wyjaśnia »dlaczego« coś stało się na poziomie 1; poziom 3
daje historyczne, geograficzne, polityczne, ekonomiczne
i inne strategiczne tło dla wyjaśnień na poziomie 2; poziom 4 potwierdza poprawność poziomu 3, odwołując się
do globalnych różnic mentalnych, uprzedzeń kulturowych
i tożsamościowych” – to wszystko wyczytałem z broszury
NATO „Russian propaganda concerning Ukraine during
the Syrian campaign” (Ryga, listopad 2016).
Te reguły mają charakter uniwersalny i dotyczą, bez
względu na czas i miejsce, wszystkich strategii (dez)
informacyjnych.
Dbaj o siebie synku!
„W 1979 r. w Iranie miała miejsce rewolucja, wtedy
rozpoczęło się to wojenne zamieszanie. W Afganistanie
wybuchł zbrojny konflikt: bandy rabowały, a w radzieckim wojsku, w związku z demobilizacją powstała luka –
braki w obsadzie. Dlatego do zwalczania przemytu broni
i narkotyków w sąsiednim kraju, zostały włączone wojska obrony pogranicza. W naszej bazie zostały utworzone specgrupy, które wykonywały różne operacje w Afganistanie. Do jednej z nich, którą dowodził podpułkownik
Fazijew, trafiłem i ja. […]
Wypełniając kolejne zadania przemieszczaliśmy się
w wyznaczone miejsca. Jeśli odległość była zbyt duża
»przerzucali« nas helikopterami. Nocowaliśmy w górach, w pobliżu kiszłaków [wieś w Afganistanie – przyp.

autora], w pieczarach. Ciepłej odzieży braliśmy mało (najważniejsze – amunicja), a ogniska – to oczywiste, że nie
można było rozpalić. Grzaliśmy obcą, zimną, nieprzyjazną ziemię ciepłem swoich ciał i… serc. Każdy z nas przysięgał w żadnym wypadku nie informować nawet rodziny
o miejscu służby. Ale nasze matki wiedziały, czuły, gdzie
jesteśmy. Zawsze nosiłem w swojej kieszeni listy mamy,
w których co chwilę, powtarzały się zdania: »Dbaj o siebie synku! Z utęsknieniem czekamy na ciebie w domu!«.
I wszystko, bez pouczeń i zbędnych słów… […]
Zebraliśmy ludzi w jednym miejscu i zaczęliśmy przeczesywać kiszłak. Do kolejnego budynku na początek
wrzuciliśmy granaty, a później wpuściliśmy Dżulbarsa
[imię psa – przyp. autora]. I wtedy usłyszeliśmy dziecięcy
krzyk. Oczywiście, zdarzały się wypadki, że w Afganistanie dzieci były uczone zabijania, ale tego krzyku nie mogliśmy zlekceważyć. Wbiegliśmy do środka, a tam przerażenie: na podłodze leży kobieta cała we krwi, a pięcioro
dzieci chowa się po kątach. Po pośpiesznym sprawdzeniu
czy budynek jest bezpieczny zaczynamy udzielać kobiecie
pomocy. Wojna wojną, ale najważniejsze – zostać w tym
»piekle« człowiekiem. Niezrozumiałe jedynie, czemu nie
wyszła z resztą mieszkańców i naraziła siebie i dzieci na
niebezpieczeństwo. Najpierw nieomal nie odebraliśmy
jej życia a później je ratowaliśmy. Dobrze, że dzieci nie
ucierpiały”. – to fragment wspomnień ojca Oleksandra,
opublikowanych przez Stowarzyszenie Weteranów Wojny w Afganistanie. Petro Gain odbywał służbę wojskową
w bazie nad rzeką Pandż w prowincji Kunduz na granicy
z Tadżykistanem.
Nie jest to najdrastyczniejsza z historii, które zdarzyło mi się słyszeć o wojnie w Afganistanie, wiec powstrzymam się od komentarza.
Hołodomor
Nieprzypadkowo rozmowę z Oleksandrem Gainem
zacząłem od pytania o dziadków i rodziców. Często
młodzi ludzie garną się do wojskowej szkoły oficerskiej
pod wpływem powtarzanych z pokolenia na pokolenie
opowieści, które z czasem urastają do rodzinnych mitów: „Mój pradziadek Emil Geina (Heina) był osadnikiem niemieckim, przybył w te strony jeszcze w czasach
carskich. Zamieszkał w okolicach Żytomierza. W czasie
rewolucji przyłączył się do oddziału Grigorija Kotowskiego, bolszewickiego watażki, który w czasach radzieckich został dowódcą Korpusu Kaukaskiego (trzy miasta
w ZSRR na jego cześć otrzymały nazwę Kotowsk). Po
zwycięstwie »czerwonych« osiadł w okolicach Humania,
założył rodzinę. Na skutek »Hołodomoru« – wielkiej klęski głodu sztucznie wywołanej przez przymusową kolektywizację, w 1932 r. zmarła najstarsza córka pradziadka.
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Zdjęcie z Afganistanu, Wasyl Gain (ojciec Oleksandra) pierwszy z prawej

Rok później umarła jego żona: obgryzła sobie ręce z mięśni i skóry. »Za komunizm walczyć nie będę« – oddał
dzieci do »Dieddomu« [domu dziecka – przyp. autora]
i znikł. Mój dziadek, który, po wielu perypetiach i przygodach, w końcu osiadł w miejscowości Chrystyniwka
w pobliżu Humania, ujrzał go ponownie dopiero w 1954
r. Oskarżony o kolaboracje z Niemcami odsiedział dziesięć lat w obozie za Uralem. Pozwolono mu wrócić na
Ukrainę. Dziadek Iwan Gain otrzymał powołanie do radzieckiego wojska w końcu lat czterdziestych – jego oddział prowadził walkę z banderowcami. Mój ojciec po
powrocie z Afganistanu podjął naukę w Akademii Przyrodniczej, zakończył kurs oficerów młodszych i zatrudnił
się w Zakładzie Karnym dla Kobiet. W 2000 r. odszedł na
emeryturę w stopniu majora.
Ja urodziłem się 29 marca 1984 roku w Humaniu”.
Ósmy cud świata
„Strać tutaj pamięć nieszczęść, a przyjmij szczęścia
wieszcze, A jeśliś jest szczęśliwym, bądź szczęśliwszym
jeszcze”. – Jeśli ktoś tu nigdy nie był, trudno mu będzie
wyobrazić sobie Humań.
Zacznijmy od Sofijki i nieszczęsnego Stanisława Szczęsnego Potockiego – na liście targowiczan i zdrajców ojczyzny zajmuje jedno z czołowych miejsc. Jego pierwszą żonę
Gertrudę z Komorowskich w środę popielcową 13 lutego
1771 r. zamordowali Kozacy, nasłani przez ojca Franciszka

Salezego Potockiego, niezadowolonego z mezaliansu syna.
Z drugą żoną, która dała mu troje dzieci (w tym syna Jerzego – o nim będzie później), rozwiódł się w 1798 r. Dla
trzeciej, Zofii, uznanej za najpiękniejszą kobietę Europy,
zbudował w Humaniu park nazwany „Sofijką” od jej imienia. Adresatka tych zabiegów cieszyła się ponoć złą sławą
damy lekkich obyczajów: wcześniej miała zasłynąć jako
kurtyzana w Stambule, później zwrócić na siebie uwagę
licznymi romansami, jako żona generała Józefa Witta, dowódcy twierdzy w Kamieniu Podolskim. Od tego ostatniego odkupić ją miał Potocki. Jak głosi legenda, nieszczęsny stracił rozum na wieść o romansie żony z jego synem
Jerzym.
Byłem tam kilka razy i… nie potrafię opisać wrażeń:
zachwytu parkiem, jego niezwykłym, szokującym wyobraźnię rozmachem. Sztuczne jeziora, fontanny, podwodne rzeki, groty (z jednej z nich pochodzi przywołany
w pierwszym zdaniu dwuwiersz) – wydaje się, że architekt Ludwik Metzell nie był ograniczony w swoich zamysłach prawami fizyki. Skonfiskowany przez Mikołaja I, za
udział w powstaniu listopadowym Aleksandra Potockiego (syna Szczęsnego i Zofii), park otrzymał nazwę „Ogród
carycy” [Carycyn sad].
Już tej jednej historii starczyłoby na liczący 98,7 tys.
mieszkańców (2014) Humań: postsowieckie, brzydkie,
zaniedbane miasto z jednym z najwspanialszych parków
krajobrazowych w Europie.
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Wierka Serdiuczka
„Chciałem być żołnierzem jak ojciec. Oficerem.
W 2000 r. podjąłem studia w Lwowskim Instytucie Wojskowym (dziś jest to Akademia Wojsk Lądowych im. Hetmana Piotra Sahajdacznego) na Wydziale Dziennikarstwa Wojskowego. Pierwszy rok był najtrudniejszy. Armia
była biedna, karmiono nas na okrągło kapustą i sucharami. Adeptów specjalności dziennikarskiej było dziesięciu,
prowadziliśmy szkolną gazetę »Kursantskyj Wisnyk«. Nie
było dla nas taryfy ulgowej na poligonach, szkolono nas
na oficerów taktycznych razem z kursantami bojowych
specjalności: topografami, geodetami, specjalistami transportu wojskowego…
Starsi oficerowie wywierali presję – w Instytucie dominował język rosyjski. Zbuntowałem się na trzecim roku,
poszło o mój ukraiński. Wykładowczyni literatury nazwała mnie Wierką Serdiuczką.
»…Wierzę w miłość, nie płaczę w poduszkę, Ja – rewolucja!« – »surżykiem«, kalecząc ukraiński wtrętami z języka rosyjskiego, śpiewa Andrij Danyłko, wcielając się w postać Wierki, głupawej, ale za to pewnej siebie, krzykliwej
i ekstrawaganckiej konduktorki dalekobieżnego ukraińskiego pociągu.
Po skończeniu szkoły zostałem skierowany do lwowskiej gazety wojskowej »Armija Ukrainy«. Tworzyliśmy
pismo nie tylko dla żołnierzy, pisaliśmy krytycznie o patologiach w wojsku, ale i sprawach socjalnych, reagowaliśmy na sygnały od czytelników. Pismo zlikwidowano
w 2006 r.”.
„Na poligonie »śpiewają« armaty”
„ – Cel A52 bateria artyleryjska, x–48480, y–88160, wysokość 355… po cztery pociski, szybkim ogniem! – wydaje rozkaz z dowódczo-obserwacyjnego punktu (KSP) kpt.
Oleksij Bykow starszemu oficerowi baterii.
Oddział starszego oficera baterii st. lejt. Oleksandra
Połoza natychmiast przelicza dane celu i bateria nakierowuje działa. Po zameldowaniu w KSP o gotowości baterii
i otrzymaniu zgody na otwarcie ognia, oficer artylerzysta
wydaje komendę: »Bateria, trzys-ta trzydzieści trzy-y-y!«
Cztery działa 2A65 oddają salwę do celu.
– Wstrzymać ogień! Sprawdzić cel, A52 bateria artyleryjska – pada końcowy rozkaz dowódcy baterii.
– Cel zniszczony! – melduje kierownikowi wyszkolenia
dowódca zwiadu baterii artyleryjskiej kpt. Zaika.
Jedno z ogniowych ćwiczeń wykonane. W kolejnych
podkomendni dowódcy 4 baterii haubic kpt. Oleksija Bykowa ostrzelają siłę żywą i ogniowe zasoby przeciwnika,
sekcję moździerzy, stanowiska dowodzenia… w sumie
dziesięć ogniowych zadań.

Na punkcie dowódczo-obserwacyjnym dokonuje pomiarów dokładności strzelania st. zwiadowca dalmierzysta żołnierz Dmytro Deniskin.
– Przygotowywali nas 11 miesięcy do tego wyjścia
w pole – z entuzjazmem opowiada Dmytro. – Słyszysz,
jak leci pocisk, nawet zgadujesz, kiedy się rozerwie.
Dowódca działa, mł. sierż. obowiązkowej służby wojskowej Ihor Kowdryn 11 oabr [samodzielnej artyleryjskiej
baterii – przyp. autora] odsłużył już półtora roku. Ihor
mówi, że przed pierwszą salwą ze zdenerwowania trzęsły mu się ręce:
– Uprzedzono mnie, że trzeba otworzyć szeroko usta,
żeby fala dźwiękowa nie uszkodziła bębenków w uszach.
Nawet się nie spostrzegłem, kiedy najadłem się piasku.
Ale dowódca działa nie ma czasu na słabość. Przetarłszy
oczy sprawdza, czy wszystko w porządku z podwładnymi.
– Służąc nawet sobie nie wyobrażałem, co to znaczy być
»artylerzystą« – podzielił się wrażeniami starszy celowniczy armaty żołnierz Dmytro Kost.
Swoją armatę czule nazywa haubicą. To tradycje, które
szanuje każdy artylerzysta. Jedna z nich to szczególny stosunek do swojego uzbrojenia.
– Nasza haubica jest dla nas jak rodzina. Każdy z obsługi zna jej wszystkie »zmarszczki«. Regularnie je czyścimy,
żeby nasza dziewczynka miała gładkie lica i najważniejsze, zawsze była gotowa do akcji bojowej. Wszyscy żyliśmy
tym dniem, kiedy ona dla nas po raz pierwszy »zaśpiewa«. („Na polihoni »spiwaiut’« harmaty” reportaż z Jaworowa, autorzy: mjr Witalij Steczyszyn, st. lejt. Oleksandr
Gain, 21 marzec 2008, gazeta Ministerstwa Obrony Ukrainy „Narodna Armija”)
Love story
„Rok 2005 był dla Ukrainy rokiem pomarańczowej rewolucji i wielkich nadziei. Uniwersytet Spraw Wewnętrznych we Lwowie (Gródecka 26) organizował seminarium
dotyczące prawnego aspektu wyborów. Dla niektórych to
będzie przypadek, dla innych przeznaczenie. Jeden z referatów wygłaszała studentka pierwszego roku. Nie dosłyszałem nazwiska, ale w głowie utkwiło mi imię – Olena.
Po powrocie do koszar napisałem list, na kopercie nakleiłem znaczek, wykaligrafowałem jej imię i adres uczelni. Nie wiem, ile dziewczyn na pierwszym roku było Olenami i czy wszystkie przeczytały mój list, jak się stało, że
dotarł do właściwej osoby. Miałem szczęście, otrzymałem
odpowiedź. Po roku wzięliśmy ślub”.
Twoje myśli
W Rosz ha-Szana, pierwszy dzień Nowego Roku według kalendarza hebrajskiego (wypada jesienią) nazywany
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też Świętem Trąbek ulice Humania wypełniają chasydzi:
pejsy, długie brody, czarne chałaty (kapote), czarne kapelusze. To wyznawcy rabina Nachmana z Bracławia zjeżdżają z całego świata na jego grób.
Rabin Nachman urodził się w 1772 r., większość życia
przemieszkał w Bracławiu, przed śmiercią, by mieć pewność, że tu zostanie pochowany, przeniósł się do Humania. „Dusze poległych za wiarę czekają na mnie” – zgodnie z jego wolą pogrzebano go wśród żydowskich ofiar
rzezi z 21 czerwca 1768 r. Zginęło wtedy w Humaniu z rąk
zbuntowanych Kozaków i ruskiego chłopstwa (tzw. koliszczyzna) prawie 20 tys. Polaków i Żydów. Wśród chasydów zwyczaj spotykania Nowego Roku przy grobie rabina Nachmana przetrwał do rewolucji październikowej.
Niemcy zrównali żydowski cmentarz z ziemią, ale po wojnie udało się odszukać miejsce, gdzie rabin został pochowany. Do tradycji pielgrzymowania wrócono po upadku
„żelaznej kurtyny” w końcu lat 80. XX w.
Miasto staje na głowie, później długo otrząsa się z szoku. Mimo wojny w Donbasie ruch pielgrzymów narasta:
szacuje się, że w ubiegłym roku, w dniach z 2 na 3 października (żydowski nowy rok w 2016), przybyło do grobu Nachmana z Bracławia około 30 tys. chasydów. Oczywiście, jak zawsze były problemy z zakwaterowaniem
i zapewnieniem koszernej żywności, znów doszło też do
incydentów z nacjonalistami, mimo że porządku pilnowało prawie pięciuset policjantów. Ostatni z takich incydentów miał miejsce nocą 20 grudnia 2016 r.: nieznani
sprawcy wtargnęli do pomieszczeń synagogi i sprofanowali jej wnętrze.
Rabin Nachman powiedział: „Jesteś tam, gdzie są twoje myśli. Upewnij się, czy twoje myśli są tam, gdzie chcesz
być”.
Kanada pachnąca żywicą
„Prosto mówić o tym, co jest trudne – 2010 rok, podjąłem wyzwanie, pojechałem do Kanady na kurs dla oficerów prasowych. Czekało mnie trudne dziewięć miesięcy:
zmiana sposobu myślenia wymaga czasu, dlatego w standardach NATO to szkolenie trwa najdłużej. Jego tematem
jest budowanie relacji wojska ze społeczeństwem.
W dwunastoosobowej grupie Kanadyjczyków byłem jedynym obcokrajowcem. Mieszkałem razem z dwoma kursantami: z Mali i Urugwaju, którzy uczestniczyli w kursie wojskowych instruktorów języka angielskiego. Po raz
pierwszy doświadczyłem na własnej skórze etnicznej i religijnej wrogości: Malijczyk był ortodoksyjnym muzułmaninem, agresywnym i chorobliwie czułym na punkcie koloru swojej skóry.
Dużo się mówi o przychylności diaspory ukraińskiej
w Kanadzie, z ciekawości szukałem z nimi kontaktu. Nie
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doszło do spotkania. »Przyjechałeś się uczyć, to się ucz«
– byli zawiedzeni pomarańczową rewolucją, Juszczenką, jego reformami. Ze swojej prezydentury zrobił reality show: mydlił oczy społeczeństwu żołnierzami UPA, zamiast rozwiązywać ekonomiczne problemy.
Dla kanadyjskich sztabowców byłem maleńkim, ale
ważnym, kluczowym ogniwem przyszłej współpracy. Już
po powrocie na Ukrainę w 2011 r., zaproponowali mi kontrakt na organizację trzymiesięcznych kursów dla kanadyjskich podoficerów. Najpierw określa się oczekiwany
rezultat szkolenia, później buduje się program i budżet.
Miałem wolną rękę w doborze wykładowców, w dostępie do najnowszych technik nauczania. To był swoisty raj,
ziemia obiecana, ale myślami byłem w Ukrainie. Olena
właśnie dostała pracę w policji w Radziwiłowie (między
Lwowem a Równem), a ja za »wielką wodą« prowadziłem
kursy dla kanadyjskich żołnierzy. Moja córeczka dorastała beze mnie.
Po dwóch pełnych cyklach szkoleń zrezygnowałem,
wróciłem do domu w 2013 r.
Moje myśli były nie tam, gdzie ja”.
Rosja jest awangardą (dez)informacji
„Ludzie nie są w stanie odróżnić prawdy od kłamstw
z powodu ogromnej ilości sprzecznych informacji i zręczności, z jaką kłamstwa i półprawdy są przedstawiane” –
kolejny cytat ze wspomnianego już opracowania NATO,
który dzisiaj, w dobie nowych technologii informacyjnych
nabiera uniwersalnego charakteru i szczególnej aktualności. Analizowane materiały pochodziły z najważniejszych
rosyjskich kanałów informacyjnych: Russia Today; R24,
Vesti.ru, Aif.ru; Ria.ru. Autorzy natowskiej publikacji zastrzegają, że prezentowane w pracy przykłady działań
dezinformacyjnych są dosłownymi cytatami z analizowanych źródeł bez jakichkolwiek zmian w formie czy treści.
Pozwalam sobie przytoczyć kilka z nich:
Poziom 1: „USA planuje zniszczyć Rosję błyskawicznym mega uderzeniem; Ukraińscy banderowcy w mundurach NATO zostali zabici w Syrii; Ochotnicze bataliony
zabijające ludzi w Donbasie wrócą do domu na Zachodnią
Ukrainę, by oczyścić ją z mniejszości narodowych; Farmaceuci na terytoriach separatystów sprzedawali paracetamol, który został wyprodukowany w Izraelu. Lek zawiera
trujące opiłki żelaza, które powodują śmierć; Strzelcy ISIS
zabijają cywilów w Donbasie; 67 śmiertelnych ofiar starć
w Kijowie; W rejonie Donbasu gruzińscy i polscy najemnicy otworzyli ogień do ukraińskich żołnierzy”.
Poziom 2: „Bojownicy ISIS uciekają na Ukrainę, gdzie
dołączają do Ukraińskich Sił Zbrojnych i pomagają im
wałczyć przeciw LNR i DNR; Arabia Saudyjska faszeruje
ISIS narkotykami, tymi samymi narkotykami ciemne siły
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z Zachodu karmiły aktywistów Majdanu; Zdjęcia pokazują, że w batalionie Azow są bojownicy ISIS; ISIS przybywa do Ukrainy: ukraińskie tajne służby potwierdzają, że
bojownicy ISIS używają Ukrainy jako tymczasowej bazy
i miejsca wypoczynku: Siły LNR i DNR są bombardowane przez stronę ukraińską i dlatego nie mogą wycofać broni; Armia ukraińska zbombardowała cywilów w Orłowce; Eurointegracja skończyła się fiaskiem, Ukraina będzie
przyłączona do Polski”.
Poziom 3: „Bataliony formowane przez »banderowców« widzą w Donbasie przyczółek do inwazji na Rostów:
Ukraina dozbraja ISIS poprzez amerykańską bazę wojskową w Turcji; Drugi Majdan zmienił Ukrainę na gorszą
i bardziej okrutną, zepchnął kraj do stanu kryzysu; Europa
dostrzega niebezpieczeństwo ze strony ukraińskich terrorystów i faszystów. Ukraina jest niebezpieczna; Prezydent
Polski Andrzej Duda miał domagać się, by część Ukrainy,
w tym Lwów, została »zwrócona Polsce«, a Polacy mają zamiar zasypać Ukrainę wyniszczającymi roszczeniami odszkodowawczymi przewyższającymi posiadane nieruchomości w Zachodniej Ukrainie, kiedy była tu Polska”.
Poziom 4: „Polacy zawsze rządzili Zachodnią Ukrainą i wciąż nie chcą uznać Ukraińców za odrębny naród;
Tereny dawnej Ukrainy są terytorium Rosji. Ukraińcy są
Rosjanami, którzy zostali poddani specjalnym działaniom psychologicznym; Kijów jest rządzony przez faszystów: USA, Kanada i Ukraina wspierają nazizm; Ukraina
przestała być krajem. Ludzie ze wschodniej Ukrainy są
Rosjanami; »Dziadek Mróz« (fikcyjna postać podobna do
św. Mikołaja) będzie zakazany w zachodniej części Ukrainy; Ukraina to brutalny, ludobójczy reżim; Radykalna islamizacja Ukrainy; Amerykanie są prawdziwymi władcami Ukrainy”.
Życie na „stakanie”
„Wojsko zachowa neutralność, nie weźmie udziału
w konfrontacji – tak się wtedy mówiło. Na linii ognia
znaleźli się przedstawiciele mediów: obrywało się im od
milicji i od protestujących. Ministerstwo Obrony zleciło mi przygotowanie programu szkoleń dla dziennikarzy działających w warunkach zagrożenia życia. Z Wielkiej Brytanii przyszło zaproszenie na dwutygodniowy
kurs ekstremalnego dziennikarstwa. Był grudzień 2013
r.: przez okno kawiarni w Kijowie, w której wypełniałem wniosek wizowy widziałem namioty na Majdanie,
cywilów walczących z oddziałami szturmowymi Berkutu. Uznano mnie za reprezentanta reżimu Janukowycza
i odmówiono wizy. Wróciłem do Równego. Tam też sytuacja była napięta, ale gen. Ihor Kolesnik podczas mityngu w centrum miasta wprost powiedział do protestujących – nie pozwolimy odebrać sobie broni, żeby nie

doszło do jeszcze większej tragedii. Tak, że w Równem
cała agresji skierowała się przeciw milicji, w której, ku
mojemu zmartwieniu, pracowała Olena. Później było zajęcie Krymu i kwietniowy pobór. Znalazłem się na poligonie, gdzie przygotowywała się 51 Brygada Zmechanizowana z Włodzimierza Wołyńskiego. Obowiązkiem
służby prasowej Ministerstwa Obrony była demonstracja
siły w mediach: pokazanie, że jesteśmy waleczni i dobrze
uzbrojeni. Rzeczywistość była daleka od propagandowej
wersji: na poligonie szerzyło się pijaństwo, niesubordynacja, bałagan. Życie na »stakanie« [na kielichu – przyp.
autora] – tak się to u nas nazywa. Wyprawiono ich na
wschód, 22 maja pod Wołnowachą doszło do tragedii.
Separatyści nocą uderzyli na »post«, zginęło 17 żołnierzy, to były pierwsze ofiary tej niewypowiedzianej wojny. Szok. Brak dyscypliny, alkohol i zaniedbania… – zapłacili za to życiem. Pochowano ich z honorami. Prawda
jest taka, że to nie była odosobniona sytuacja. We wrześniu rozformowano brygadę.
W lutym 2015 roku zostałem odkomenderowany do
ATO”.
Samopowtarzalny WSSK „Wychłop”
„Dowódca pododdziału 17. zmotoryzowanego batalionu Oleksandr, pseudonim Kot, ze swoimi żołnierzami trzyma jedną z kluczowych pozycji na pierwszej linii
w ATO. Wojskowy jest zdania, że ostatnim czasem ostrzał
nieznacznie osłabł, ale separatyści wspierani przez rosyjskie siły specjalne wciąż uciekają się do prowokacji i prowadzą nękający ogień.
Kot twierdzi, że po pozycjach jego żołnierzy z »tamtej
strony« systematycznie prowadzą ostrzał z 12,7 mm snajperskich systemów i ciężkich karabinów maszynowych.
– Ostatnio podczas jednej z takich prowokacji otrzymaliśmy zgodę na unieszkodliwienie ujawnionych punktów ogniowych. A wieczorem przesłano nam link do reportażu »Lajf Niuz«, gdzie dziennikarze pisali, jak my,
ukraińscy żołnierze naruszamy zasady zawieszenia ognia.
A o tym, że przez prawie tydzień przeciwko nam „pracowały” snajperskie grupy, nakrywały nas ogniem moździerze – ani słowa – konstatuje Oleksandr.
Nawiasem mówiąc, takich snajperskich systemów nie
ma w uzbrojeniu ukraińskiej armii. To najnowsze konstrukcje rosyjskich rusznikarzy wykorzystywane w siłach
specjalnych wojsk Federacji Rosyjskiej. W wojskach rosyjskich używa się aż trzech rodzajów 12,7-milimetrówek:
wielkokalibrowy wytłumiony samopowtarzalny karabin
snajperski »Wychłop«, wojskowy snajperski karabin wielkokalibrowy i snajperskie systemy 6C8 KORD. Taką broń
obsługuje co najmniej dwóch ludzi – snajper i obserwator korygujący ogień.
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Park w Humaniu, fontanna „Żmija"

– Nauka snajperskiej kalkulacji – długa i specyficzna. Dlatego jedynie człowiek bez zasad i sumienia
może mówić, jak to robią rosyjscy dziennikarze, że to
jacyś studenci z Horliwki kupili je w supermarkecie
i poszli walczyć w obronie tak zwanej »Noworosji«–
dodaje Kot.
Dowódca pododdziału zaznacza, że ze swoimi chłopcami – za pokojowym rozwiązaniem konfliktu. Ale na razie
żołnierze będą utrzymywać swoje pozycje dopóki w Ukrainie nie nastanie pokój”.
[„Ukrainśkji wijśkowi czerez snajperski prycily…”
Oleksandr Gain Facebook]
Jasynowata dziadka Iwana
„To było kilka dni po ostrzelaniu sztabu ATO w Kramtorsku z wyrzutni rakietowych »Smiercz« [systemy rakietowe o mocy trzy razy większej niż Grad, kal. 300 mm, zasięg do 90 km – przyp. autora]. Ciemno choć oko wykol.
Oddałem w sztabie dokumenty i wracając, zgubiłem się
w mroku. Trzysta metrów szedłem na czworakach, żeby
nie trafić na minę pułapkę – wstyd byłoby zginąć w pierwszy dzień. Spaliśmy w schronie, grzaliśmy się »burżujką«
[piecyk cyganek – przyp. autora], co drugi dzień każdy
z nas wyjeżdżał na pozycje. Naszym zadaniem było przygotowywanie materiałów dla rzecznika prasowego Sił
Zbrojnych Ukrainy: zbieraliśmy informacje o naruszeniach Porozumień Mińskich. Mieliśmy też swoiste hobby – kolekcjonowaliśmy odłamki pocisków z rosyjskimi

oznaczeniami fabrycznymi, dokumentując pochodzenie
amunicji separatystów.
Linia frontu przechodziła wówczas w pobliżu miejscowości Awdijewka, kilkanaście kilometrów od Doniecka.
Z najwyższego piętra budynku, nazywanego przez miejscowych »Domem Pawłowa« [na cześć Jakowa Pawłowa,
bohaterskiego obrońcy Stalingradu – przyp. autora], widać było ludzi z wiadrami idących przez linię frontu po
wodę, dzieci wędrujące do szkoły, stanowiska moździerzy,
leje po pociskach: życie pomieszane z wojną. Na wschód
od Awdijewki zaraz za granicami miasteczka leży wieś Jasynowata. Opowiadał mi o niej przed śmiercią dziadek
Iwan. Nigdy nie był w tych stronach, chciał, by ktoś z rodziny złożył na grobie jego starszego brata kwiaty i zapalił
świeczkę. Petro zginął tam podczas bombardowania pociągu osobowego przez niemieckich lotników w 1941 r.
Nie mogłem spełnić prośby dziadka, wieś leżała po drugiej stronie linii frontu.
A później było Debalcowo. Trudno o tym mówić. Los
mnie oszczędził, nie wszyscy z moich kolegów mieli tyle
szczęścia”.
Litpolukrbrig
„Moja praca polega na budowaniu dobrego wizerunku żołnierza oraz pokazywaniu korzyści płynących z międzynarodowej współpracy. Jesienią 2015 r. zostałem odkomenderowany do Polski, zamieszkałem z żoną i dziećmi
w wynajętym mieszkaniu. Bywały chwile, że w Lublinie
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Humań, brama do synagogi nad grobem rabina Nachmana

spotykałem się z jawną niechęcią wobec Ukraińców. Odwoływanie się do negatywnych kart naszej wspólnej historii wydaje mi się niezrozumiałe. Mamy wspólny interes
i wspólnego wroga. Rosjanie »grają« nami, ich miękkie,
obliczone na emocje, dezinformacyjne działania przynoszą rezultaty” – w restauracji na Starym Mieście jemy
„deruny”, czyli placki ziemniaczane. Nasza rozmowa toczy się wokół serii ataków na polskie pomniki na Ukrainie: na cmentarzu w Podkamiennej, w Hucie Pieniackiej,
w podkijowskiej Bykowni, we Lwowie. To nakręca spiralę
agresji, polscy nacjonaliści w odwecie niszczą cmentarze
i zabytki związane z ukraińską historią. Czy Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada może coś zmienić w tej materii
narastających wzajemnych oskarżeń? Pomysł na pewno
jest ciekawy w sensie militarnym: międzynarodowe dowództwo i sztab stacjonuje w Lublinie, kraje uczestniczące w projekcie wydzielają w swoich strukturach obronnych bataliony do dyspozycji brygady. Po osiągnięciu
zdolności bojowej w styczniu 2017 (certyfikat NATO)
jednostka jest gotowa do udziału w misjach pokojowych
i operacjach wojskowych układu. Obecność jej żołnierzy

podczas wspólnych obchodów ważnych historycznych
rocznic i świąt państwowych zmienia nastawienie polskiego społeczeństwa do Litwinów i Ukraińców, i stanowi jeden ze sposobów na przeciwstawienie się rosyjskiej
dezinformacji.
„Jest konieczne zdefiniowanie odbiorcy rosyjskiej (dez)
informacyjnej aktywności we wszystkich krajach objętych
badaniem. Definicja ta zależy od ilości kanałów transmisji i typu komunikacyjnych narzędzi. W każdym kraju intensywność oraz dywersyfikacja rosyjskiego sygnału jest
inna i identyfikacja grup docelowych odbiorców wymaga
szczegółowych analiz rynku” – czytam w konkluzjach do
natowskich rozważań.
Myślę sobie: najważniejsze do rozumienia sytuacji jest
jednak coś innego – świadomość, że rosyjskie działania
dezinformacyjne i dezintegracyjne wobec Polski i Ukrainy,
ale także Unii Europejskiej są niepodważalnym faktem.
Wojciech Pestka
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Odeszli od nas…
Nasi Mistrzowie… Przyjaciele… Koledzy…

Maria Borciuch

Profesor Michał Łesiów (1928–2016)
Odszedł Profesor Michał Łesiów (1928–2016) –
twórca slawistyki i ukrainistyki lubelskiej, znakomitym
naukowiec, nauczyciel akademicki, człowiek porozumienia i dialogu, zwłaszcza dialogu polsko-ukraińskiego.
Profesor Michał Łesiów 60 lat był nierozerwalnie
związany z Lublinem i dwoma lubelskim uniwersytetami – Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Przez wiele lat
współpracował z Wyższym Seminarium Duchownym
w Lublinie, prowadząc tam zajęcia dla kleryków wyznania greckokatolickiego.
Profesor Michał Łesiów urodził się 3 maja 1928 roku
we wsi Huta Stara w powiecie buczackim na Tarnopolszczyźnie, gdzie „dwujęzyczność i dwukulturowość była
rzeczą naturalną”. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej,
gdzie do roku 1941, uczył się „dwóch systemów językowych w mowie i piśmie: ogólnopolskiego języka literackiego i ogólnoukraińskiego języka literackiego”. W 1946
roku po śmierci ojca rodzina Profesora skorzystała
z możliwości repatriacji i przesiedliła się do wsi Zielin
(byłe województwo szczecińskie). W Gryfinie kontynuował naukę, zdobywając tzw. „małą maturę” (1948) oraz
dwie „duże matury” (1950) – w Niższym Seminarium
Duchownym w Gorzowie Wielkopolskim oraz maturę
państwową. Studiował na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, a następnie na filologii polskiej na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Studia na polonistyce były dla
Profesora doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań
językoznawczych.
W 1956 r. po rocznym pobycie w Instytucie Języka Polskiego Oddziału PAN w Krakowie profesor rozpoczął pracę w Katedrze Języka Polskiego UMCS. Od
tamtej chwili był nieprzerwanie związany z tą lubelską
uczelnią, pełniąc różne funkcje – kierownika Zakładu
Filologii Rosyjskiej (później Zakładu Języka Rosyjskiego
oraz Zakładu Filologii Ukraińskiej), dyrektora Instytutu
Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. W 1981 roku Michał

Łesiów został wybrany w pierwszych wolnych demokratycznych wyborach dziekanem Wydziału Humanistycznego UMCS.
Będąc pracownikiem UMCS przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej. W 1962 roku uzyskał na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego doktorat,
przygotowany pod kierunkiem profesora Leona Karczmarka, w roku 1969 otrzymał stanowisko docenta etatowego. Stopień naukowy doktora habilitowanego (1973)
uzyskał na podstawie monografii Terenowe nazwy własne
Lubelszczyzny. W roku 1983 otrzymał tytuł profesora, nadany mu przez ówczesną Radę Państwa.
W 1973 roku Profesor prowadził wykłady w zakresie językoznawstwa słowiańskiego i ukraińskiego w Uniwersytecie Harvarda w Cambridge (Mass.). Ponownie w 1986
roku pracował w Stanach Zjednoczonych jako visiting
professor w Uniwersytecie Minnesockim w Minneapolis.
Profesor Łesiów prowadził badania z zakresu dialektologii, onomastyki, historii języka, folklorystki oraz współczesnego języka rosyjskiego i ukraińskiego. Jest autorem
ponad 800 publikacji, w tym 5 książek, ponad czterystu
prac o charakterze naukowym i popularnonaukowym,
poświęconych głównie językowi ukraińskiemu i polsko-ukraińskim związkom językowym, oraz kilkuset artykułów publicystycznych, dotyczących najczęściej życia społecznego, kulturalnego i naukowego Polski i jej
wschodnich sąsiadów - Ukrainy i Białorusi.
Profesor wypromował 20 doktorów oraz niemal 600
magistrów filologii rosyjskiej, ukraińskiej i słowiańskiej.
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna
Profesora Michała Łesiowa była wielokrotnie doceniana
w środowisku, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia – Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, medal „Memoriał iustorum”, medal „Pro Ecclesia et Pontifice”, przyznany Mu przez Papieża Jana Pawła II.
■
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Pawło
Hryncenko

Słowo o Profesorze
Michale Łesiowie
Profesor Michał Łesiów − filar pojednania polsko-ukraińskiego – odszedł od nas 15 lipca 2016 roku, przypominając tym samym raz jeszcze, iż ziemska podróż
trwa krótko, zaś wieczna wędrówka jest nieskończona. Te
prawdy Michał Łesiów znał dobrze, dlatego całe swoje życie starał się wypełnić pracą, konkretnymi czynami dla nauki, kultury, zdobywaniem wiedzy i przekazywaniem jej
ludziom. Pojednawszy swoim życiem losy narodów ukraińskiego i polskiego, wystawionych na próbę przed, podczas i po II wojnie światowej, łączył w sobie najlepsze cechy tychże narodów: pracowitość, pragnienie zdobywania
wiedzy i … godność. Wzrastał w środowisku naturalnego współistnienia języków polskiego i ukraińskiego oraz
kultur obu narodów, porozumienia między narodami, co
znalazło odbicie w Jego przyszłych zainteresowaniach naukowych, utwierdziło w przekonaniu, że praca dla pojednania, intelektualne i kulturalne wzbogacanie obu narodów – to bardzo ważny obowiązek, który On dobrowolnie
wziął na swoje ramiona. Pozostał mu wierny do ostatnich
dni.
Marzył o tym, aby być księdzem, poczynił w tym
kierunku pewne kroki. Los chciał inaczej – został filologiem, ale wiedzę i umiłowanie Słowa Bożego niósł przez
życie jako żarliwy wyznawca swojej Cerkwi!
Po ukończeniu filozofii i filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim związał swoje życie
z ukraińskimi i polskimi: językiem, literaturą, kulturą. Już
pierwsza praca naukowa o współistnieniu i wzajemnym
oddziaływaniu w rodzinnej wsi (Huta Stara (obecnie wieś
Honczariwka, w rejonie monastyryskim, w obwodzie tarnopolskim) gwar ukraińskiej i polskiej odzwierciedliła cechy uczonego: uczciwe i głębokie opracowanie materiału,
wprowadzenie do badań filologicznych szerokiego tła historycznego, kultury narodu.
Łączenie zjawisk językowych ze zjawiskami historyczno-kulturowymi pozostało istotne dla Profesora do
końca i pomogło mu stworzyć swój charakterystyczny
styl naukowy i publicystyczny. Jego prace to szczególna, dostępna szerokim kręgom czytelników i słuchaczy,
przyciągająca swoim słowem i treścią opowieść o rzeczach trudnych. Nieważne, czy Profesor pisał o języku

zachodnioukraińskich utworów dramatycznych XVII –
i początku XVIII wieku, czy o kształtowaniu się języka literackiego w tym czasie, czy o gwarach ukraińskich w Polsce, czy o Ukrainie wczoraj i dziś, czy o kulturotwórczej
roli Cerkwi grecko-katolickiej, czy o nazwach terenowych
Lubelszczyzny, czy o poradach językowych, czy o nauce,
Kościele i kulturze, czy też o zasadach szkolnej gramatyki
języka ukraińskiego – zawsze potrafił formułować wnioski w sposób wyważony, przekonujący, bez niepotrzebnych emocji a jednocześnie przekazywać słowa otuchy…
Rozumiano Go, czytano i cytowano w wielu pracach.
Jego publikacje i audycje radiowe cieszyły się zainteresowaniem odbiorców. W ciągu dziesiątek lat działalności w Radiu Lublin, gazecie „Nasze Słowo”, dwutygodniku
„Kamena”, czasopiśmie „Nad Bugiem i Narwią” przyzwyczaił rzesze czytelników i słuchaczy do swoich interesujących artykułów, do radiowych rozmów o języku, literaturze, życiu ośrodków kulturalnych na Ukrainie i w Polsce,
o wkładzie w szeroko pojętą kulturę dzisiaj i w przeszłości. Przed zainteresowanymi słuchaczami i czytelnikami
systematycznie pojawiał się zwykły, ale nie pospolity człowiek, który pozostał w naszej pamięci dzięki swojej postawie i niestrudzonym działaniom obywatelskim, do dzisiaj wzbogacając nasze życie duchowe. Tak, Michał Łesiów
przemawiał do wewnętrznego Ja każdego, kto pozostawał
w orbicie Jego wpływu, wykonując ważną misję wychowawcy, nauczyciela, człowieka wysokiej moralności.
Profesor nie zaprzestał oddziaływać na nas i dzisiaj. Czyni to za pośrednictwem swoich licznych prac oraz
uczniów i kolegów, którzy kontynuują Jego dzieło. Pozostawił nam w spadku ponad 800 publikacji, wśród których
prawie dziesięć to prace monograficzne, setki naukowych
i popularnonaukowych z zakresu ukraińskiej i polskiej
dialektologii, onomastyki, kultury języka ukraińskiego
i stylistyki, historii języka ukraińskiego, stosunków ukraińsko-polskich, historii literatury ukraińskiej, historii
Cerkwi, szeroką publicystykę naukową i kulturoznawczą.
Szczególną uwagę poświęcał problematyce pogranicza
polsko-ukraińskiego jako obszaru ścisłego oddziaływania
języka i kultury Polaków i Ukraińców, kształtowania się
specyficznych elementów i procesów w języku i kulturze
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w wyniku interferencji i integracji. Te badania Profesora
w warunkach dzisiejszego upolitycznienia są cenne z perspektywy zarówno naukowego wyważonego podejścia do
ich rozwiązania, jak i wysokiej odpowiedzialności za wypowiadane opinie. Profesor hołdował zasadzie, że im bardziej skomplikowany jest problem, tym większej powściągliwości wymaga jego rozwiązanie. Głównym wnioskiem
płynącym z Jego prac jest konieczność pielęgnowania
i rozwijania niezwykle ważnej i zobowiązującej do działania wartości, jaką jest głębokie porozumienie między Polakami i Ukraińcami, nieuchronny i nieodzowny dialog.
Profesor Michał Łesiów pozostawił po sobie rzeszę badaczy i obrońców pojednania i porozumienia polsko-ukraińskiego. Przygotował 20 doktorów nauk i ponad
600 magistrów z filologii ukraińskiej, rosyjskiej i słowiańskiej. Udzielił tysiące konsultacji, porad, nawiązał wiele różnorodnych kontaktów na różnych kontynentach,
prowadził rozległą korespondencję, otaczał wsparciem
potrzebujących…
Wspierał także kolegów slawistów, aby zachować ciągłość i istnienie tej dziedziny naukowej i dydaktycznej na
uniwersytetach Lublina, Warszawy, Krakowa…
Wygłosił tysiące wykładów, w tym również w USA,
przeprowadził tysiące zajęć ze studentami, doktorantami,
angażował się w działalność organizacyjną mającą na celu

Jewhen Małaniuk
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rozwój slawistyki na KUL i UMCS, uczestniczył w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych.
Był wszędzie, gdzie była nauka, był wszędzie, gdzie była
praca. A w tym wszystkim zawsze był skromnym, oddanym pracy uczonym, obywatelem!
Słowa i czyny wielkich zawsze trudno jest ocenić
i o nich opowiedzieć: dlatego też potrzebny jest dłuższy odstęp czasu, aby zrozumieć wielkość czynów na tle
współczesnych wydarzeń. Taka osoba unosi się ponad
swoim czasem.
Profesor Michał Łesiów ofiarował swoje życie dwóm
narodom – ukraińskiemu i polskiemu, dwóm kierunkom
w nauce – ukrainistyce i polonistyce i Jednemu Bogu: poprzez wiarę i miłość do Najwyższego czuł się spełniony
i osiągnął wewnętrzną harmonię. Jego ciepły uśmiech
człowieka szczęśliwego, przepełnionego wewnętrznym
spokojem pozostanie nam na zawsze w pamięci!

Pawło Hrycenko
doktor habilitowany, profesor
Dyrektor Instytutu Języka Ukraińskiego
Narodowej Akademii Nauk
Kijów, 21 listopada 2016 roku

Ty

***
Tak, pani list to tchnienie morza,
Wichury smak i chwiejba fal.
Wśród nieobjętych wód przestworza
Urasta duch i słabnie żal.

Śmiech tajemniczy płynie rzadszym lotem,
Twa wiosna już wstępuje w lata próg
Dostałe ciało twe, nalane złotem,
To słodki owoc na gałązkach nóg.

I widzę dobrze: białe diuny,
Błękitny oddech głębnych wód,
A wicher wieczny, wicher – junak
Opiewa owej dali cud.

Jest jeszcze kwiecień. Prószy z śniegiem deszcz,
A wiatr już pieści łagodniej i ciszej.
I ręka drży, w niej każda żyłka dyszy
W przeczuciu ust mych, co palą na perz.

Tam oczy wiecznie przestrzeń chłoną,
Tam walczy konkwistador – mąż
I da topieli pianę słoną
Legendy brzegom szumi wciąż.

Przekład Kazimierz Andrzej Jaworski
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Dr Mieczysław Buczyński –
badacz języków słowiańskich.
W 25. rocznicę śmierci

W 2017 roku minęła 25 rocznica śmierci doktora
Mieczysława Buczyńskiego ( 2 XI 1936–25 XII 1992).
Przypominamy na łamach naszego dwumiesięcznika te
aspekty działalności naukowej Mieczysława Buczyńskiego, które pokazują Uczonego jako człowieka pogranicza
polsko-wschodniosłowiańskiego. Urodzony w 1936 roku
we wsi Huszcza pod Białą Podlaską pozostał wierny swojej
miejscowości i regionowi – Lubelszczyźnie. W niniejszym
numerze „Lublina”, poświęconym problematyce ukrainistycznej, przywołujemy sylwetkę przedwcześnie zmarłego
Uczonego m.in. ze względu na Jego wkład w badanie języka i gwar pogranicza polsko-ukraińskiego na Podlasiu oraz
badania nad nazwami własnymi Lublina i Regionu. (red)
Dr Buczyński przeżył 56 lat. Było to życie bardzo
pracowite, oddane nauce. Trzydzieści lat swojej pracy oddał Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej, który był
dla Niego czymś więcej niż miejscem pracy. Studia polonistyczne ukończył Dr Buczyński w roku 1962. Pracownicy

naszej polonistyki pamiętają i wspominają go jako niezwykle pilnego i wzorowego studenta. Po ukończeniu
studiów rozpoczął pracę najpierw jako bibliotekarz, a od
roku 1964 jako asystent w Katedrze Filologii Słowiańskiej.
Już w okresie studiów wyraźnie określiły się Jego zainteresowania językoznawcze. W tym też kierunku szły Jego
badania. Zajmował się w szczególności onomastyką, etnolingwistyką, dialektologią. Onomastyki dotyczyła jego
praca magisterska „Nazwy dzielnic i ulic Lublina”, obroniona w 1971 roku rozprawa doktorska „Pamiątkowe nazwy miejscowe w językach słowiańskich na tle indoeuropejskim”, której promotorem był prof. Paweł Smoczyński.
Nazewnictwa miejscowego w językach zachodniosłowiańskich dotyczyć miała też rozprawa habilitacyjna, której
Zmarły nie zdążył już jednak dokończyć.
Wydana została już po śmierci Uczonego jako jeden
z tomów serii Rozprawy slawistyczne pt. Pamiątkowe nazwy miejscowe w językach słowiańskich (1997), gruntownie przeredagowana przez prof. S. Warchoła.
Dr Buczyński opublikował około 70 rozpraw i artykułów naukowych, ponad 150 artykułów popularnonaukowych, recenzji, omówień i komunikatów. Bardzo wielostronna i różnorodna była Jego twórczość naukowa.
Drugą pasją Jego życia obok pracy naukowej była szeroka
działalność społeczna. Pamiętamy Go jako człowieka bez
przerwy zapracowanego, ruchliwego, bardzo uczynnego,
na którym zawsze można było polegać.
Stosowne na taką chwilę łacińskie powiedzenie głosi:
Non omnis moriar – nie wszystek umrę. I długo nie umrze
w naszej pamięci Dr Mieczysław Buczyński. Pozostanie
w niej nie tylko jako świetny pracownik, doskonały językoznawca, ale też jako człowiek prawy, życzliwy, bardzo koleżeński i wrażliwy – powiem po prostu – jako dobry człowiek.
Fragment wystąpienia pożegnalnego

Dr Mieczysław Buczyński (klęczy) – w otoczeniu uczestników Seminarium
Języka Bułgarskiego. Sofia, sierpień 1980. Zbiory prywatne
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Związki Mieczysława
Buczyńskiego (1936–1992)
z Lubelszczyzną1
Zmarły przed 25 laty dr Mieczysław Buczyński był
ściśle związany z Lublinem i regionem lubelskim, a rolę
wyznaczników tych relacji pełnią: Huszcza pod Białą Podlaską, Lublin i Zamość.
Tak odległa perspektywa czasowa – okres jednego pokolenia – pozwala spojrzeć z pełnym obiektywizmem na
dokonania Mieczysława Buczyńskiego jako naukowca
i nauczyciela akademickiego, a także społecznika oraz regionalistę. Wymaga to jednak przywołania kilku faktów
z Jego biografii.
Slawistyczne zainteresowania
Mieczysława Buczyńskiego
Mieczysław Buczyński był językoznawcą slawistą,
o głębokiej wiedzy historycznojęzykowej. Swoje studia
i pracę zawodową związał z Katedrą Filologii Słowiańskiej
na UMCS (1962) oraz z jej pierwszym kierownikiem profesorem Pawłem Smoczyńskim.
Jak wspomina profesor Stefan Warchoł, „po przybyciu w r. 1955 do Lublina profesora Pawła Smoczyńskiego zaczęto poszerzać i pogłębiać problematykę slawistyczną, wyznaczając podstawowe kierunki tych badań. [Były
to]: a) dialektologia, ze szczególnym uwzględnieniem Lubelszczyzny i pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, b) onomastyka” (zob. „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” X, 2013, nr 3).
Mieczysław Buczyński pozostał wierny utworzonym
w jednostce dwu dyscyplinom, tj. dialektologii i onomastyce, przede wszystkim jednak tej ostatniej.
W Katedrze Filologii Słowiańskiej UMCS realizowano już od początku koncepcję badań ukierunkowanych na opis określonych kategorii językowych na tle
ogólnosłowiańskim.
Zgodnie z tą zasadą każda praca naukowa wykonywana w wymienionej Katedrze miała wymiar ogólnosłowiański. Przejście od profilu polonistycznego (bo taki kierunek ukończył Mieczysław Buczyński) było wyzwaniem
trudnym, ale ambitnym. Buczyński to wyzwanie podjął.
Niniejszy tekst jest zmienioną wersją artykułu zamieszczonego w „Slavi Occidentalis” 2018.
1
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Feliks
Czyżewski

Zdecydował się napisać rozprawę doktorską pt. Pamiątkowe nazwy miejscowe w językach słowiańskich na tle indoeuropejskim. Praca ta została sfinalizowana na początku
lat 70. XX w. z wielkim powodzeniem. W tym kontekście
należy zwrócić uwagę na to, iż dr Buczyński studiował języki słowiańskie poprzez samokształcenie i lektoraty, poszerzał swoją wiedzę także przez udział w seminariach
językowych. Z języków zachodnich doskonale znał język niemiecki, którego znajomość dla językoznawstwa
diachronicznego jest bardzo ważna. W swoich pracach
poświęconych onomastyce nawiązywał do wyników badań różnych ośrodków slawistycznych, szczególnie usytuowanej na wysokim poziomie onomastyki czeskiej
– utrzymywał bliskie kontakty z Milanem Majtanem, wybitnym znawcą problematyki onomastycznej.
Katedra Filologii Słowiańskiej UMCS tworzyła w tym
czasie z dużym udziałem Mieczysława Buczyńskiego podstawy naukowej biblioteki slawistycznej. W latach 70. XX
w. był to imponujący księgozbiór z zakresu językoznawstwa słowiańskiego.
Poczynając od lat 80. XX w., Mieczysław Buczyński poszerzał znajomość języka bułgarskiego. Uczestniczył w letnich seminariach języka i kultury bułgarskiej.
Wraz z prof. Stefanem Warchołem promował naukę języka bułgarskiego w środowisku akademickim, a także
w środowisku szkolnym Lublina i Lubelszczyzny. Powstawały wówczas szkolne koła oddziału Lubelskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Bułgarskiej (m.in. w Szkole Podstawowej na Kalinowszczyźnie). Z inicjatywy Mieczysława
Buczyńskiego organizowano lektoraty języka bułgarskiego
w szkołach w Lublinie i w województwie lubelskim (m.in.
lektorat języka bułgarskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Wisznicach – prowadzony przez kilka lat przez dra
Racza Czawdarowa i dr Mariję Tichową). Szerokie powiązania Mieczysława Buczyńskiego ze środowiskiem lubelskim powodowało, że idea lektoratów języka bułgarskiego zyskiwała wówczas wielu zwolenników. Byli to m.in.:
Waldemar Piasecki – redaktor „Kuriera Lubelskiego”, oraz
dr Leszek Rupert − przedstawiciel administracji uniwersyteckiej. Za te i inne zasługi w krzewieniu wiedzy o kulturze bułgarskiej w Lublinie i w regionie dr Mieczysław
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Buczyński otrzymał wyróżnienia i odznaczenia, m.in. Medal Cyryla i Metodego przyznany przez Ambasadę Bułgarii w Warszawie.
Związki naukowe Mieczysława Buczyńskiego
z rodzinną Huszczą
Prezentacja działalności naukowej dra Buczyńskiego w aspekcie Jego powiązań z Lublinem i regionem
wymaga przywołania przede wszystkim rodzinnej miejscowości: Huszczy pod Białą Podlaską – jest to dawny zaścianek szlachecki powstały w wyniku osadnictwa mazowieckiego na Podlasiu. Spora część dorobku naukowego
Mieczysława Buczyńskiego dotyczy problematyki językowo-kulturowej pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Mówiąc o pracach dialektologicznych tego językoznawcy, należy zauważyć, że w odróżnieniu od innych
lingwistów nie podejmował badań nad gwarami większych obszarów − określonych jednostek administracyjnych, np. powiatu, regionu, bądź konkretnej jednostki
historycznej, np. dawne ziemie (por. pracę S. Warchoła,
Gwary dawnej ziemi stężyckiej, 1967).
Mieczysław Buczyński zajął się opisem tylko jednej
gwary – gwary rodzinnej wsi Huszcza. Jest to jednak
przede wszystkim dokumentacja źródłowa gromadzona
przez długi czas, intensywnie zaś w latach 1966–1969. Zapis ten obejmuje ponad 100 tys. fiszek, tj. form gwarowych. Dla uzmysłowienia wielkości tej liczby jednostek
leksykalnych warto porównać ją z liczbą haseł w 11-tomowym Słowniku języka polskiego Witolda Doroszewskiego,
Warszawa (1958−1969) − 125 tys. (wraz z bogatą dokumentacją); z kolei 3-tomowy Słownik języka polskiego pod
redakcją Mieczysława Szymczaka (1978) liczy 80 tys. haseł; słownik ten nie zawiera jednak dokumentacji.
Mieczysław Buczyński swojego słownika nie opublikował. Przekazał natomiast swoje materiały do Kartoteki
Słownika gwar polskich w Krakowie (62 tys. fiszek). Materiał ten jest publikowany sukcesywnie od roku 1978 (dotychczas ukazały się zeszyty zawierające hasła do litery H).
Na całość przyjdzie jeszcze długo poczekać. Warto w tym
miejscu postawić pytanie: dlaczego Mieczysław Buczyński
nie przekazał całego zbioru swojej kartoteki do Pracowni Słownika gwar polskich w Krakowie? Powody mogły
być różne. Jednym z nich był niewątpliwie rodzaj słownika krakowskiego, określanego jako słownik dyferencyjny.
W dialektografii słowiańskiej istnieją bowiem dwa rodzaje słowników, tj. słowniki dyferencyjne i słowniki niedyferencyjne. Słownik krakowski jest słownikiem dyferencyjnym, natomiast Słownik gwary wsi Huszcza jest
słownikiem niedyferencyjnym. Gwarowe słowniki dyferencyjne to takie słowniki, które gromadzą wyłącznie
słownictwo odmienne w formie i znaczeniu od słownictwa

języka literackiego. Słownik Mieczysława Buczyńskiego
zawiera słownictwo zarówno różne od słownictwa języka literackiego, jak i wspólne ze słownictwem literackim,
np. wyraz woda. Z punktu widzenia dokumentacji mowy
ludowej większą wartość ma słownik Buczyńskiego, rejestruje bowiem w miarę cały zasób mowy mieszkańców
danej wsi na określonym etapie historycznym, tj. słownictwo gwarowe, a także słownictwo znane w języku literackim i używane przez mieszkańców wsi. Natomiast słowniki dyferencyjne pokazują tylko część ogólnego zbioru
mowy ludowej. Kryterium doboru słownictwa w słownikach dyferencyjnych jest zawsze dyskusyjne. Wartość
materiału Mieczysława Buczyńskiego przekazanego do
Kartoteki Słownika gwar polskich jest nieoceniona. Z przeglądu źródeł owego Słownika, zamieszczonych w Wykazie źródeł (1978), widać, że tak bogatych liczebnie zapisów
z innych miejscowości jest niewiele. Z wykazu wynika,
iż wśród 20 osób (eksploratorów), które dostarczyły do
krakowskiego Słownika materiały w liczbie większej niż
8 tys. fiszek z jednej miejscowości, Mieczysław Buczyński zajmuje pierwsze miejsce. Drugie miejsce pod względem liczby dostarczonych fiszek z formami gwarowymi
przypadło Mieczysławowi Szymczakowi. Dostarczył on do
Kartoteki krakowskiego Słownika 29 tys. fiszek ze swojej
rodzinnej wsi Domaniewek w powiecie łęczyckim (dodajmy, że M. Szymczak opublikował wcześniej swój materiał w Słowniku gwary Domaniewka w pow. łęczyckim,
t. 1–7, 1963–1970). Zbiory kolejnych eksploratorów są już
znacznie mniejsze, mają 15 tys. fiszek (wieś Rogów) i 14
tys. fiszek (Janki Małe, pow. ostrołęcki oraz Dąbrowa, pow.
piłżycki). Materiał Mieczysława Buczyńskiego ma jeszcze
i tę zaletę, że jest, jak się wydaje, w pełni wiarygodny, został bowiem zebrany przez autochtona – i zarazem językoznawcę. W Wykazie osób, które dostarczyły materiał do
Kartoteki Słownika gwar polskich, a także eksploratorów,
spełniających oba wymienione kryteria, oprócz Mieczysława Buczyńskiego są to Mieczysław Szymczak i Stanisław Glinka.
Materiały M. Buczyńskiego stanowią zasadnicze źródło
wiedzy o kulturze i języku mieszkańców dawnej szlachty mazowieckiej osiadłej w XVI w. na Podlasiu.2 Materiały te, mimo że – w przekonaniu dialektologów – powinny być opublikowane, pozostają jednak nadal w formie
rękopiśmiennej w zasobach zbiorów rodziny. Można pokusić się o stwierdzenie, że gdyby opublikowano materiał
zebrany przez Mieczysława Buczyńskiego, byłby to jedyny tego typu słownik w skali ogólnopolskiej, a może słowiańskiej. Cząstkowy materiał z gwary wsi Huszcza został
Por. na ten temat artykuł Dłużyńska M., Mit o pochodzeniu wspólnoty i jego
znaczenie. Język a świadomość odrębności grupowej na przykładzie wybranych
wsi drobnoszlacheckich i chłopskich z okolic Kodnia, [w:] Język a kultura, t, 1, pod
red. J. Anusiewicza i J. Bartmińskiego, Wrocław 1988, s. 289−299.
2

n u m e r

5 (82)

umieszczony w Kartotece Atlasu gwar polskich w Łodzi
po wypełnieniu przez Mieczysława Buczyńskiego kwestionariusza liczącego 2 tys. pytań (pełna nazwa tej pracy to:
Atlas gwar polskich. Kwestionariusz−notatnik, Instytut Języka Polskiego PAN, Łódź 1987 autorstwa Karola Dejny),
a następnie ujęty kartograficznie w części atlasu pt. Małopolska (Karol Dejna, Atlas gwar polskich, Małopolska,
Polska Akademia Nauk Komitet Językoznawstwa, Warszawa 1998).
Czy zebrane bogate słownictwo gwary wsi Huszcza doczekało się opracowania? W roku 1967 ukazała się na łamach uniwersyteckiego czasopisma „Annales UMCS”
ponad 30-stronicowa rozprawa zatytułowana Wschodniosłowiańskie wpływy językowe w gwarze wsi Huszcza powiat
Biała Podlaska, „Annales UMCS”, sect. F, vol. XXII, Lublin 1967, 10, s. 223−256). Autor podjął się uzasadnienia
tezy: czy i w jakim stopniu wyspowa gwara mazowiecka
wsi Huszcza, znajdująca się od końca XVI w. w otoczeniu wsi włościańskich, których autochtoniczni mieszkańcy posługiwali się na co dzień przez stulecia aż do połowy
XX w. gwarą ruską, przejmowała obcojęzyczne elementy. Uzasadnienie tej tezy przeprowadził autor na bogatym, wnikliwie przeanalizowanym materiale. Praca pod
względem metodologicznym jest wzorcowa. Autor, wyzyskując materiał własny i zestawiając z bogatym materiałem XIX-wiecznym z tego obszaru, m.in. Oskara Kolberga, ks. Adolfa Pleszczyńskiego i Iwana Bessaraby, pokazał
na wszystkich poziomach języka, głównie jednak na poziomie leksykalnym (słownikowym) wpływy ukraińskie i nieliczne białoruskie oraz rosyjskie. Ważne z punktu widzenia metodologicznego jest zastosowanie w opisie, oprócz
kryteriów językoznawczych, także kryteriów ekstralingwistycznych (kulturowych, osadniczych). Autor pokazał na podstawie szczegółowych kwerend przeprowadzonych w Państwowym Archiwum w Lublinie i archiwum
parafialnym w Huszczy, iż ludność Huszczy ze statusem
szlachty zaściankowej tworzyła odrębną grupę stanową,
zaś wieś ta, podobnie jak pobliskie Wiski i Tuczna, pozostawała w opozycji kulturowej i językowej do okolicznych
wsi zamieszkanych przez spolonizowanych dawnych Rusinów. Przykładem takiej odrębności nie tylko językowej,
ale przede wszystkim mentalnościowej był fakt zawierania
małżeństw w obrębie wyłącznie swojej wspólnoty. Pierwsze
małżeństwa mieszane między potomkami dawnej szlachty
huszczańskiej a przedstawicielami dawnych wsi włościańskich poświadczone są w aktach metrykalnych, jak pisał
językoznawca, dopiero w okresie międzywojennym XX w.
Wymieniona rozprawa Mieczysława Buczyńskiego stanowi novum metodologiczne. Jest dobrym przewodnikiem
po meandrach opisu mowy mieszkańców wsi powstałych
na rubieżach I Rzeczypospolitej w wyniku dawnej (po unii
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lubelskiej) kolonizacji idącej z Mazowsza na Podlasie i dalej na ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Do problematyki dotyczącej mowy mieszkańców rodzinnej miejscowości nawiązał Mieczysław Buczyński
w referacie zatytułowanym Związki frazeologiczne w gwarze wsi Huszcza w województwie bialskopodlaskim wygłoszonym na konferencji w Gdańsku (1985), a następnie
opublikowanym w renomowanej serii „Z Problemów Frazeologii Polskiej i Słowiańskiej”3. Do problematyki gwary wsi Huszcza nawiązał także w roku 1990, wygłaszając
swój tekst w języku niemieckim na Międzynarodowym
Kongresie Dialektologów w Bambergu.
Należy stwierdzić, iż tematyka dialektologiczna w twórczości naukowej M. Buczyńskiego to hołd złożony rodzinnej mowie i jej mieszkańcom, potomkom dawnej szlachty mazowieckiej.
Związki Mieczysława Buczyńskiego z Lublinem
O związkach emocjonalnych M. Buczyńskiego z Lublinem może świadczyć wiele przykładów z Jego biografii.
Jednym z nich była decyzja, podjęta jeszcze w roku 1962,
dokonania opisu naukowego z perspektywy językoznawczej nazw dzielnic, przedmieść i ulic Lublina. Pomysł zainspirowany przez seminarium magisterskie prof. Pawła
Smoczyńskiego okazał się ważny i dla dalszych prac badawczych młodego pracownika naukowego, i dla uprawianej przezeń dyscypliny onomastycznej. Mieczysław
Buczyński, przygotowując się do opracowania nazewnictwa miasta Lublin, przystąpił do pogłębionych studiów
nad jego dziejami, strukturą społeczną, wyznaniową, nad
architekturą itd.
Realizacja tematu rozprawy umożliwiła młodemu językoznawcy zdobycie solidnych podstaw warsztatu naukowego, ugruntowując przekonanie, że opis języka powinien odbywać się w kontekście ekstralingwistycznym,
tj. kulturowym. By sprostać temu wyzwaniu, niezbędna
jest, oprócz filologicznej, także wiedza z zakresu historii,
architektury itd. Tak szeroki kontekst kulturowy w ówczesnym opisie językoznawczym stosowano sporadycznie. Onomastyka miejska, bo do tej dziedziny przyporządkować należy pracę Mieczysława Buczyńskiego, była
jeszcze dyscypliną nieznaną. Wyniki badań o nazewnictwie Lublina publikował On sukcesywnie, najpierw na łamach „Rocznika Lubelskiego” (1962, 17 stron), następnie
w studenckim czasopiśmie naukowym „Językoznawca”
(1963), a także w ogólnopolskim czasopiśmie o zasięgu

M. Buczyński, Związki frazeologiczne w gwarze wsi Huszcza w województwie
bialskopodlaskim (Frazeologizmy z łącznikiem jak w stosunku do języka ogólnopolskiego), [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, t. 3, pod. red.
M. Basaja i D. Rytel, Wrocław, Ossolineum 1985, s. 139–146 (współautorstwo).
3
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międzynarodowym „Onomastica” (1966), w rozprawie
Nazwy ulic i placów Lublina (ponad 40 stron druku).
Praca magisterska Mieczysława Buczyńskiego miała
charakter prekursorski, zasadniczy nurt badań nad nazewnictwem miejskim w Polsce przypada dopiero na lata
80. i początek lat 90. minionego stulecia (zob. Polskie nazwy własne. Encyklopedia, pod red. Ewy Rzetelskiej-Feleszko 1998, por. bibliografię na s. 306).
Jednym z walorów działalności naukowej Mieczysława
Buczyńskiego była umiejętność upowszechniania wyników
swoich badań. Autor rozprawy Nazwy placów, dzielnic i ulic
Lublina potrafił łatwo przejść od hermetycznego stylu naukowego do wypowiedzi popularnonaukowej przy jednoczesnym zachowaniu wymogów naukowej faktografii.
Mieczysław Buczyński, odpowiadając na apel lubelskiego środowiska dziennikarskiego, zdecydował się na
spopularyzowanie wyników swoich badań z zakresu nazewnictwa miejskiego Lublina na łamach wychodzącego
w latach 70. XX w. dziennika „Sztandar Ludu”. W latach
1975–1977 ukazało się ponad 150 odcinków w cyklu Ulice i place Lublina. Publikacje te cieszyły się dużym zainteresowaniem lublinian. Rozbudzały zainteresowanie czytelników historią miasta, dzielnicy, konkretnego placu
i ulicy. Pokazywały historię obiektu miejskiego od jego
początku aż do czasów współczesnych autorowi. Wymieniony cykl artykułów pełnił ważną rolę edukacyjną, uczył
historii Lublina, grodu, por. ul. Podwale SzL 5/158, przywoływał związanych z miastem ludzi kultury, literatury
(por. art. ul. Klonowica SzL 1975, nr 131, ul. Staszica) itd.
Wydaje się zasadne, by zgłosić wniosek o wydanie wspomnianego cyklu w formie książkowej.
Tematykę nazewnictwa miejskiego rozwijał następnie
na prowadzonych przez siebie seminariach magisterskich,
m.in. prace o nazwach ulic Puław, Zamościa.
W poszukiwaniach powiązań twórczości Mieczysława
Buczyńskiego z Lubelszczyzną należy zwrócić uwagę na
nowy, zapoczątkowany w ostatnim okresie życia kierunek badań dotyczący antroponimii armenistycznej. Zgromadził dużą kartotekę nazwisk Ormian mieszkających
w Zamościu. Opublikował kilka artykułów z tej dziedziny, m.in. Interferencje językowe na przykładzie asymilacji
nazw osobowych Ormian Zamojskich z XVII wieku (1989)
czy też Patronimika ormiańskie w Zamościu (1993). Warto
dodać, że językoznawca ten, przygotowując się do badań
armenistycznych, korzystał systematycznie z konsultacji
z historykami lubelskimi, głównie zaś z zespołem kierowanym przez prof. Mirosławę Zakrzewską-Dubasową4.
Związek dra Mieczysława Buczyńskiego z Lublinem
i Lubelszczyzną, przejawiający się szczególnie w sferze
Por. M. Dubasowa-Zakrzewska, Organizacja gminy ormiańskiej w XVI –XVII
wieku, „Rocznik Lubelski”, 1960, 3, s. 63-82, za: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/ (dostęp 10.11.2017).
4

naukowej, wyrażał się także w Jego działalności organizacyjnej, uczestniczył bowiem w pracach Komisji w sprawie ustalania nazw przy Urzędzie Miasta, przez wiele lat
pracował w Zarządzie Uczelnianym ZNP, pełnił w latach
80. XX w. funkcję sekretarza w Towarzystwie Przyjaciół
UMCS, AM i AR.
Mieczysław Buczyński żył na co dzień problemami miasta i regionu, służył piórem, radą i czynem. Stale
współpracował z prasą lubelską, oprócz „Sztandaru Ludu”,
także owocnie, od roku 1964, z „Kameną” (por. recenzję
książki W. Cienkowskiego, Z tajemnic języka, „Kamena”
1964/10). To właśnie na łamach tego czasopisma ogłaszał
popularnonaukowe artykuły dotyczące problematyki slawistycznej (np. Czeski i słowacki, Ukraina nie jest daleko
(„Kamena” 1990).
Miał też ścisły kontakt z czasopismami uniwersyteckimi, adresowanymi do Polaków za granicą. W latach 80.
XX w. publikował na łamach „Wisełki”, popularyzując
wiedzę onomastyczną , m.in. w ramach cyklu Mała encyklopedia nazw polskich: Chopin, Bieszczady, Kościuszko
(„Wisełka” 1985); w latach 90. XX w. współpracował zaś
z czasopismem „Rota”.
Buczyński jako bibliofil
Mieczysław Buczyński umiłował książki o Lublinie,
był wręcz pasjonatem kolekcjonowania albumów, przewodników o naszym mieście. Książki te zajmowały odrębne miejsce w jego bogatej bibliotece. Często przemycał je
– jak żartobliwie mówił – przed rodziną.
Pamięć o Mieczysławie Buczyńskim w środowisku lubelskim, a także ogólnopolskim jest żywa, o czym świadczą teksty, jakie ukazały się w czasopismach naukowych
i pismach lokalnych (autorstwa profesorów: Stefana Warchoła, Jana Orłowskiego, Edwarda Brezy i Bogdana Walczaka). Warto wspomnieć, że już w 5 lat po śmierci Mieczysława Buczyńskiego ukazała się drukiem jego rozprawa
doktorska pt. Pamiątkowe nazwy miejscowe w językach
słowiańskich, gruntownie przeredagowana przez Stefana
Warchoła i opublikowana w serii „Rozprawy Slawistyczne UMCS” (1997). Jeden z tomów tej serii dedykowano
pamięci dra Mieczysława Buczyńskiego, tam też zamieszczona została bibliografia Jego prac (1959–1992), przygotowana przez S. Warchoła i F. Czyżewskiego („Rozprawy
Slawistyczne” 19, 2002).
Feliks Czyżewski
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Odszedł
Henryk Bogdan Wagner
Spotkaliśmy się dzisiaj, w ostatnim dniu maja, w tak
licznym gronie, by pożegnać świętej pamięci Bogdana Wagnera1, człowieka o ciekawej i niezwykle bogatej osobowości, absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
nauczyciela i wychowawcę, dyrektora szkoły i wicekuratora oświaty.
Poznałam Go na początku lat 90, pracując w Kuratorium Oświaty, w czasie, w którym zabiegał o nadanie sa-

modzielności dwóm placówkom oświatowym, funkcjonującym w obiekcie przy ulicy Farbiarskiej, to jest VII
Liceum Ogólnokształcącemu i Centrum Kształcenia
Ustawicznego. Już wtedy dał się poznać jako osoba dążąca do określonego celu, mająca ciekawą wizję funkcjonowania VII Liceum Ogólnokształcącego. Nie trzeba było
długo czekać, by przekonać się o tym, iż spośród wszystkich lubelskich szkół najbardziej bogatą ofertę w zakresie nauczania języków obcych stwarza VII Liceum Ogólnokształcące. To właśnie w tej szkole nauczano wówczas
siedmiu języków, m. in.: języka francuskiego, włoskiego
i hiszpańskiego.
Bogdana pasjonowała nauka języków obcych. W latach 1994–1998 był bardzo zaangażowany, jako przedstawiciel szkoły irlandzkiej, w realizację edukacyjnego
Tekst przemówienia wygłoszonego na pogrzebie ś.p. Henryka Bogdana Wagnera w dniu 31 maja 2017 r.
1

-
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projektu polsko-irlandzkiego, polegającego na zatrudnianiu w polskich szkołach nauczycieli irlandzkich do
nauki języka angielskiego. Okres ten zaowocował też
napisaniem przez Niego książki pod tytułem „Polska
w oczach Irlandczyków”.
Bogdan był niezwykłe zainteresowany światem. Dużo
podróżował. Wielokrotnie odwiedził między innymi Półwysep Iberyjski. Sam nauczył się języka hiszpańskiego, nawiązał współpracę z Ambasadą Hiszpanii. O tym
wszystkim opowiadał mi podczas porannych wizyt w Wydziale Oświaty i Wychowania i inspirował do podejmowania innowacyjnych działań w szkołach na terenie miasta Lublina.
Czekał na zielono światło, by móc w lubelskim gimnazjum, a potem w liceum, otworzyć dwujęzyczną klasę.
Kiedy je otrzymał, sam przekonał Hiszpanów, by właśnie
w Gimnazjum nr 19 w Lublinie utworzyli jedną z czterech
sekcji dwujęzycznych w Polsce z możliwością kontynuacji
w liceum. Pomagał przy tworzeniu klas, a potem żywo interesował się życiem sekcji. Społeczność Gimnazjum nr 19
uhonorowała Go medalem „Przyjaciel szkoły”, który bardziej sobie cenił niż otrzymane wcześniej Nagrody Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta
Miasta Lublin. Ambasador Hiszpanii na Jego ręce skierował słowa uznania i podziękowania.
Dziś, kiedy jesteśmy świadkami bardzo dużego zainteresowania młodzieży nauczaniem języka hiszpańskiego,
śmiało możemy powiedzieć, iż Bogdan Wagner był pionierem nauczania tego języka w Lublinie.
Podkreślić należy, iż Jego zainteresowanie językami
nie ograniczało się tylko do języków zachodnich. W 2001
roku Fundacja „Solidarna Pomoc Szkole”, której był prezesem, rozpoczęła realizację projektu „Demokratyczna
szkoła podstawą demokratycznego społeczeństwa”, sponsorowanego przez Fundację Polsko-Amerykańską „Wolność”, w ramach którego odbywały się między innymi
szkolenia dla nauczycieli z Ukrainy i Białorusi. Dalszym
ciągiem była popularyzacja kultury i języka ukraińskiego.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że w 2011 roku na Uniwersytecie Georgtown prowadził wykłady dotyczące stereotypów narodowych w Europie Wschodniej, oparte na
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swoich książkach „Polska w oczach Białorusinów” i „Polska w oczach Ukraińców”. W wymienionym uniwersytecie w roku szkolnym 1996/1997 w ramach otrzymanego
stypendium doskonalił swoje umiejętności z zakresu zarządzania oświatą.
Z jego licznych prac i działań wymieńmy kilka:
1. Uczestniczył jako zawodnik w maratonach, w tym
w jednym z największych na świecie w Waszyngtonie,
2. Założył w Lublinie Klub Płetwonurków „Murena”,
3. Był prezesem Miejskiego Towarzystwa Pływackiego
„Lublinianka”,
4. Był rzeźbiarzem (uczestniczył między innymi w plenerach w Debreczynie, Genui, Japonii),
5. W latach 1982–1990 był członkiem redakcji „Solidarności Nauczycielskiej”,
6. Razem z młodzieżą redagował miesięcznik „Loopa”,
będący dodatkiem do „Kuriera Lubelskiego”,
7. Za działalność dziennikarską otrzymał odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”.

Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek

Marzył i zabiegał o to, by w Lublinie powstał basen
o wymiarach olimpijskich.
Dziś dziękujemy Bogdanowi za wszystkie działania
w różnych obszarach. W imieniu środowiska oświatowego Miasta Lublin dziękuję za zaangażowanie w sprawy
związane z funkcjonowaniem lubelskiej oświaty. Dziękuję nie tylko za wszystkie przedsięwzięcia w obszarze nauczania języków obcych, ale przede wszystkim za inspirację do działań, otwartość, dialog i postawę zawsze pełną
entuzjazmu.
Ksiądz Jan Twardowski napisał: „Można odejść na zawsze, by stale być blisko”. Trwały ślad, który pozostawił
Bogdan po sobie tu, na tej ziemi, sprawia, iż w naszych
sercach pozostanie bardzo blisko.
Bogdanie, żyj w pokoju!
Rodzinie i bliskim składam wyrazy głębokiego
współczucia.
Ewa Dumkiewicz – Sprawka

dyrektor
Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w Lublinie

Człowiek odważny

Wspomnienie
o Henryku Bogdanie Wagnerze
Mówiłem i mówię o Bogdanie jako człowieku odważnym. I taki pozostanie w mojej pamięci.
Był działaczem solidarnościowym, odważnym opozycjonistą, redaktorem podziemnych biuletynów, wreszcie dyrektorem liceum i wicekuratorem. Działał na wielu polach: edukacyjnym, samorządowym, politycznym,
publicystycznym, sportowym, także towarzyskim. Był
człowiekiem światłym i światowym. Uczestniczył w konferencjach naukowych w Stanach Zjednoczonych i na
Łotwie, zapraszano Go na sympozja do Rzymu i Kijowa, Madrytu i Lwowa. Wygłaszał referaty, które budziły
uznanie naukowców Europy. A i w Polsce nie mijały bez
echa. Otrzymywał propozycje z najpoważniejszych tygodników i dzienników publikowania komentarzy i relacji
ze wspomnianych konferencji. Niestety, nie zawsze miał
czas, by spełniać prośby redaktorów. Pamiętam wrażenie,
jakie zrobiły Jego słowa na uczestnikach polsko-białoruskiego seminarium w Wisznicach we wrześniu 2010. Swe

wystąpienie zatytułował „Języki słowiańskie w systemie
oświatowym”. Nie bez satysfakcji mówił, że na Lubelszczyźnie przybywa klas dwujęzycznych z językami rosyjskim i ukraińskim i niebawem na maturze będzie można
zdawać egzamin z ukraińskiego. Za najważniejsze w kontaktach między sąsiadującymi narodami uważał wyeliminowanie zgubnych, lecz utartych stereotypów. Wzajemne
poznanie, a więc wiedza o kulturze i historii sąsiednich
narodów, częste kontakty: spotkania, wycieczki, podróże, wreszcie możliwość znalezienia zatrudnienia za granicą bądź partnera do współpracy to – według Bogdana –
najskuteczniejsza droga do dobrosąsiedzkiej współpracy.
Wydał interesujące książki „Polska w oczach Irlandczyków” i „Polska w oczach Białorusinów”. Nie zdążył
opublikować tomu „Polska w oczach Ukraińców”. Był
zafascynowany klimatem i kulturą Hiszpanii. Za swój
sukces uważał promocję języka hiszpańskiego Lublinie, w tym organizację klasy dwujęzycznej z językiem
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hiszpańskim jako wykładowym. Za udane swoje przedsięwzięcie uważał realizację projektu polsko-irlandzkiego polegającego na kierowaniu przez ASPO (jedna
z największych organizacji edukacyjnych na świecie) nauczycieli języka angielskiego do szkół w małych miejscowościach Polski.
Zawsze pełen energii i doskonałych, śmiałych pomysłów, był autorem szeregu znakomitych przedsięwzięć. Nie
bał się marzyć, nie bał się mówić o swoich planach. Wiele
rzeczy Bogdanowi się udało, wiele pozostało w sferze planów i marzeń. W wywiadzie, który z nim przeprowadziłem („Lublin. Kultura i Społeczeństwo” nr 1-2/2014), mówił otwarcie, że realizacja planów, a tym samym marzeń,
wymaga życzliwości decydentów, a z tym bywa różnie, bo
współczesna kasta urzędnicza zainteresowana jest działaniem na rzecz utrzymania stanowiska, dawniej było lepiej
– konstatował ze smutkiem – teraz przybrało tą ekstremalną formę. Na marzycieli, na energicznych, bezkompromisowych autorów oryginalnych planów i przedsięwzięć, ministrowie, dyrektorzy, prezesi – jednym słowem
owa urzędnicza kasta – patrzą, mimo przylepionych na
twarzach akceptujących uśmiechów, jak na burzycieli społecznego ładu.
W prywatnych rozmowach ubolewał nad demoralizacją profesji pedagoga, odważnie mówił o negatywnej selekcji do tego pięknego zawodu, ubolewał, że nauczyciele z powołania, świetnie przygotowani do zawodu, nie
są odpowiednio nagradzani i promowani. Oczekiwał od
państwa, czemu wielokrotnie dawał wyraz w publicznych
wystąpieniach, opieki na tym jednym z najpiękniejszych
zawodów.
Na pytanie, co zmieniłby w oświacie, w zarządzaniu nauczaniem, odpowiadał: zlikwidowałbym Kartę Nauczyciela i zastąpiłbym ją przepisami gwarantującymi wysoki status zawodowy. Następnie wymieniał zmianę awansu
zawodowego, zmianę systemu ewaluacji pracy i konkursów na dyrektora, wreszcie stworzenie systemu kształcenia przygotowującego do pracy w zawodzie nauczycielskim w oparciu o Kodeks Etyki Zawodowej. Opowiadał
się za sprawnym i przejrzystym systemem nagradzania
dobrych nauczycieli i powołaniem niezależnych inspektorów oświaty.
Przypominam postulaty – czy może nawet marzenia –
Bogdana, mam je bowiem za swoisty apel do jego następców, za receptę na dobrą zmianę w oświacie.
Oświata wymaga szczególnej troski. Wypada mieć nadzieję, że nie zabraknie ludzi światłych nie szczędzących
sił i środków w trosce o rozkwit polskiej szkoły.
Nie ma Henryka Bogdana Wagnera. Odszedł człowiek
odważny, życzliwy ludziom, bezkompromisowy, społecznik oddany narodowej edukacji. Niepowetowana strata
dla Lublina, także dla polskiej kultury i edukacji.
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Henryk Bogdan Wagner z małżonką Izabelą

Na hiszpańskiej ulicy

Na sportowej macie
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Lina Kostenko
***
Życia
jak rzeczki
nie przejdzie się w bród.
I pewno nie ma w nim żadnego brodu…
Śmiało po piersi wchodź do zimnej wody
i płyń latami
pokonując trud!
A w drodze wirów nie unikaj wcale,
bo muszą twe się zahartować dłonie,
wszak ci wypadnie i pod prąd pruć fale
lub w poprzek bystrzyn pokonywać tonie.
Kiedy zaś trafisz w ciepłych prądów pasmo,
kiedy się dusza twa wydelikaci –
ścierpną ramiona i ręce osłabną,
to dalej płynąć w takim stanie jak ci?
W błogim zmęczeniu serce swe zanurzysz,
zapragniesz ciszy i nie zechcesz płynąć…
O, nie! Miast żyć trzymając się kałuży,
daleko piękniej jest w głębinie zginąć!

***
Myśmy z tobą
– jak morze i niebo –
I dalecy, i bliscy chwilami.
Nam się spotkać na widnokręgu trzeba,
lecz widnokrąg ucieka przed nami.

Przekład: Kazimierz Andrzej Jaworski

