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Nota redakcyjna

Przedstawiony tu artykuł jest zmodyfikowaną wersją streszczenia rozprawy doktorskiej,
napisanej przez Sergiusza Babicza (ТВОРЧІСТЬ МЕЛЕТІЯ СМОТРИЦЬКОГО
У КОНТЕКСТІ РАННЬОГО УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО), obronionej w Kijowie
w roku 2002. Problematyka poruszana przez Sergiusza Babicza jest na tyle istotna dla
badań nad literaturą i kulturą przełomu XVI i XVII w., Ŝe zdecydowaliśmy się na publi-
kację studium nawet w takiej skrótowej postaci. Szczególną jego zaletą jest spojrzenie
na ówczesną kulturę z ukraińskiego punktu widzenia. W polskich badaniach polono-
centryzm jest zwykle załoŜeniem przedwstępnym i naturalnym, zatem przyjęcie innej
perspektywy moŜe być inspirujące i ciekawe dla polskich naukowców. W przyszłości
planowana jest publikacja pełnej wersji doktoratu Sergiusza Babicza.

Melecjusz Smotrycki (ok. 1578-1633) wywodził się z ukraińskiej elity intelektualnej,
jego ojciec, Erazm Daniłowicz, był rektorem prawosławnej Akademii Ostrogskiej.
Odbył gruntowne studia w Akademii Wileńskiej oraz w niemieckich uczelniach prote-
stanckich. Po powrocie do kraju ok. 1608 r. w pismach polemicznych zwalczał unię
brzeską. Od 1617 r. był mnichem prawosławnym w monasterze św. Ducha w Wilnie.
Tu napisał pierwszą gramatykę języka cerkiewno-słowiańskiego, wydaną w 1618 r. Od
roku 1620 był arcybiskupem połockim. Nieustannie walczył o prawa Cerkwi prawo-
sławnej, atakując w swoich pismach zwolenników unii brzeskiej. W 1623 r. odbył piel-
grzymkę do Konstantynopola i Jerozolimy. Po powrocie pełnił funkcję rektora szkoły
brackiej w Kijowie. W tym czasie przeszedł na stronę unitów (1627). Potępiono go na
soborze w Kijowie w 1628 r. za utwór Apologia peregrynacji do krajów wschodnich. W 1629 r.
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papieŜ Urban VIII mianował go arcybiskupem hieropolitańskim. Ostatnie lata Ŝycia
spędził w Dermaniu na Wołyniu, gdzie pełnił funkcję archimandryty miejscowego mo-
nasteru. Tam teŜ został pochowany.

Główne dzieła Smotryckiego:
Threnos, je jest lament… Wschodniej Cerkwie, Wilno 1610.
Grammatika słowianskaja, Jewie 1618.
Verificatia niewinności, Wilno 1621.
Obrona Verifikacjiej, Wilno 1621.
Elenechus pism uszczypliwych, Wilno 1622.
Apologia peregrynacji do krajów wschodnich, Lwów 1628.
Protestacja przeciwko soborowi, Lwów 1628.
Paraenesis abo napomnienie do bractwa wileńskiego Cerkwie Ś. Ducha, Kraków 1629.
Exethesis, Lwów 1629.
Natigrafe albo Odpowiedź na script uszczypliwy, Wilno 1608 (utwór przypisywany Smotryc-
kiemu)

Redakcja

Dialektyka recepcji Melecjusza Smotryckiego

Mówiąc o recepcji Smotryckiego, musimy ocenić rozmiar jego talentu i eks-
perymentów literackich. Ponadto pragmatyczne i religijne funkcjonowanie
jego utworów wyznacza takŜe inne aspekty, którymi naleŜy się zająć. Są to:
przynaleŜność wyznaniowa, status i miejsce w zhierarchizowanym społe-
czeństwie, mecenat księcia czy członkostwo w bractwach i innych grupach
religijnych doby wczesnego baroku.

Kryterium przynaleŜności wyznaniowej pisarza stało się głów-
nym polem rozwaŜań literatury przedmiotu. To zresztą uwarunkowało
powstanie dwóch tendencji czy stereotypów historiograficznych kształtują-
cych recepcję twórczości Smotryckiego – „prawosławną” i „katolicką”
(unicką). Literatura naukowa niekiedy bezrefleksyjnie przedstawiała dyle-
maty Smotryckiego oraz gwałtowność polemik religijnych XVI-XVII stule-
cia. W historii piśmiennictwa ukraińskiego główny akcent kładziono przede
wszystkim na przejście Smotryckiego na stronę unii, a Ŝycie i twórczość
dzielono na dwa okresy: przed i po konwersji, albo inaczej: na prawosław-
ny i unicki. Takie uproszczenie uniemoŜliwiało całościową interpretację
motywacji pisarza i analizę jego twórczości nie tylko z punktu widzenia
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kaŜdej ze skrajnych pozycji, ale takŜe utrudniało poszukiwanie trzeciego
modelu: takiego przedstawienia dawnego pisarza ukraińskiego, które
wreszcie odrywałoby się od dwóch wiecznie niepogodzonych światów i dą-
Ŝyło do syntezy i kulturowego porozumienia.

Kiedy się bada recepcję Smotryckiego za jego Ŝycia, trzeba wspo-
mnieć o efekcie „czytelniczej idiosynkrazji”, właściwej zarówno oponen-
tom Smotryckiego ze strony Kościoła katolickiego, jak i jego chwiejnym
zwolennikom wśród prawosławnych Rusinów. Powodów tej idiosynkrazji
naleŜy upatrywać na płaszczyźnie konwencji religijno-kulturowej tej epoki
i kultury czytelniczej. NaleŜy wobec tego zwrócić uwagę na problem two-
rzenia wśród unickich i prawosławnych pisarzy religijnych „stereotypu
biograficznego”, a takŜe rozwaŜyć osobliwości rekonstrukcji obrazu Smo-
tryckiego przez późniejszych historyków. W tym aspekcie przeanalizowano
prace uczonych ukraińskich i obcych – S. Gołubiewa, I. Franka, M. Gru-
szewskiego, A. Osińskiego, A. Brücknera, J. Bartoszewicza, T. Grabow-
skiego, A. Gapena, M. Czubatego, I. Fedyszyna, o. B. Kuryłasa, o. M. So-
łowija, B. Mikitasia, P. Jaremenka, B. Korotkiego, A. Abramowicza,
R. ŁuŜnego i innych.

Próbą zburzenia i dekonstrukcji stereotypów, które wykształciły się
w opracowaniach historyków i literaturoznawców dotyczących Smotryckiego,
stała się rozprawa Davida Fricka. Posługując się antropologią historyczno-
literacką, amerykański slawista prezentuje obraz ukraińskiego pisarza jako
mistyfikatora, który w rezultacie sam staje się ofiarą własnego nieokreślenia
i podwójnego Ŝycia. Uczony przedstawił obraz Smotryckiego w ujęciu poz-
bawionym dychotomii pomiędzy dwoma kulturami – łacińsko-polską i bizan-
tyjsko-ruską.

Osobowość twórcza Smotryckiego

Na formowanie się Smotryckiego jako pisarza wpłynęły róŜne ówczesne spo-
soby prowadzenia dyskursu: prawosławny (bizantyjsko-ruski), katolicki (łaciń-
sko-polski, w szczególności tradycja jezuicka) i protestancki. Charakterystyczne
jest, Ŝe uosobieniem tych swoistych modeli kulturowych stawały się śro-
dowiska intelektualne, w których przebywał Smotrycki, wykładając w Os-
trogu – „grecko-słowiańskim Ateneum” (koniec XVI w.), w jezuickiej Akade-
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mii Wileńskiej (lata 1601-1605) i w protestanckich uniwersytetach w Niem-
czech (Norymberga, Wittemberga, lata 1605-1608).

Smotrycki przyswajał róŜnorakie systemy retoryczne, klasyczną
retorykę Arystotelesa, Cycerona, Kwintyliana czy popularny w ówczesnych
kołach intelektualnych dynamiczny i chimeryczny styl belgijskiego humani-
sty Justusa Lipsjusza. Pisarz dość swobodnie poczynał sobie z tymi syste-
mami. Ujawnia się to przy wyborze modeli kulturowo-estetycznych i w ich
oryginalnym wcielaniu w praktyce twórczej. Jest ona na tyle eklektyczna, Ŝe
nadzwyczaj trudno wyznaczyć wyraźną tendencję retoryczną. Przykładem
tego jest sławny Trenos, gdzie, z jednej strony, obecny jest styl średnio-
wiecznych querelae (skarga, lament), wpływ retoryki Cycerona, retoryki
Melanchtona (zwłaszcza genus judiciale – por. D. Frick), dyskursywnej prak-
tyki jezuitów, a z drugiej – tradycji starotestamentowej, rytmiki psalmów
lamentacyjnych, rozwiniętej w tradycji bizantyjsko-ruskiej. Smotrycki, bro-
niąc tradycji Cerkwi prawosławnej przed katolikami, operuje takŜe argu-
mentami protestantów, traktując Cerkiew jako wyjątkową instytucję du-
chowną; wykorzystuje twórczą spuściznę włoskich poetów-humanistów:
F. Petrarki, M. Baptysty i piętnastowiecznego historyka-pamiętnikarza –
B. Platiniego. W drugiej fazie twórczości Smotryckiego (tradycyjnie wiąza-
nej z przejściem na stronę cerkwi unickiej) powaŜny wpływ na światopo-
gląd Smotryckiego miała jedna z najciekawszych i najpopularniejszych
w ówczesnej Europie prac o charakterze religijno-utopijnym protestanta
Marcusa-Antoniusa de Dominica De republica Ecclesiastica (Romae 1623;
Wilno 1624).

ZauwaŜmy, Ŝe jednym z aspektów wykorzystania przez Smotryc-
kiego jezuickiego doświadczenia staje się mistyfikacja pozycji autorskiej
oraz modyfikacja rzeczywistości – tworzenie wyobraŜeniowych alternatyw-
nych modeli świata. Ten przykład inicjatywy autorskiej uwarunkowany był
rozprzestrzenioną w okresie wczesnego baroku teorią mistyfikacji – ars
dissimulandi (sztuka udawania).

W wielkim stopniu na postawę twórczą Smotryckiego wpłynęła takŜe
humanistyczna koncepcja autora jako twórcy idei. Ta koncepcja zasadniczo
uformowała stanowisko i program literacki Smotryckiego, który był przekona-
ny, Ŝe jego twórcze powołanie to posłannictwo od Boga. W Trenosie wkłada on
w usta jednego z bohaterów, pisarza Teofila Ortologa, wyznanie, Ŝe przyszedł
„ratować ruski naród przed zaginięciem”. W przedmowie do Apologii, poświę-



TWÓRCZOŚĆ MELECJUSZA SMOTRYCKIEGO

17

conej wojewodzie kijowskiemu Aleksandrowi Zasławskiemu, swoją twórczą
i religijną misję charakteryzuje jako „ofiarnictwo” (składanie ofiary).

Zatem głównymi przejawami aktywności twórczej Melecjusza
Smotryckiego jest jego reinterpretacja kilku tradycji kulturowych. Cel twór-
czości pisarza, jakim kierował się w dydaktyce i parenetyce, wyznaczała
teoria moralistycznego piękna. Tym sposobem twórczość Smotryckiego
rozwija się w kontekście humanizmu chrześcijańskiego (A. Borowski) jako po-
renesansowej i wczesnobarokowej formacji ideowo-estetycznej. Przewidy-
wała ona:
1) wprowadzenie zasad indywidualizacji pracy twórczej pisarza;
2) pragnienie odnowienia, modyfikacji świata;
3) wpłynięcie na przebieg wydarzeń za pomocą środków retorycznych
albo:
4) metodą kontrowersji – przeciwstawienia wartości świata idealnego

światu zdegradowanemu.

1. Auctoritas, auctores: charyzmatyczność jako sposób ujawniania się twór-
czych intencji Smotryckiego

W utworach Smotryckiego analizowane są róŜne typy autorskiej prezenta-
cji. Jest ona rozpatrywana jako rodzaj mistyfikacji i jeden ze sposobów
wyraŜenia twórczych intencji Smotryckiego. I tak, w Trenosie autor przed-
stawia swoje poglądy poprzez zmistyfikowany obraz Greka Teofila Ortolo-
ga (gr. „Kochający Boga Mówiący Prawdę”). W Apologii utoŜsamia on
swoją działalność z biblijnymi obrazami MojŜesza, Jeremiasza i apostoła
Pawła. Funkcjonalnie obrazy te mają charakter „toposów z autorytetu”.

Ideę pisarstwa jako „ognia proroków” Smotrycki deklarował w ca-
łej twórczości. MoŜna odnieść wraŜenie, Ŝe całą odpowiedzialność za
przekazywanie prawdy przenosił on na charyzmatyczny obraz proroka albo
metaforę wypełnioną nadzwyczajnymi i przekonywającymi wiadomościami
o prawdziwym autorytecie pisarza. Przypuszczalnie dla Smotryckiego obraz
proroka stał się nie tylko formą wyraŜenia i określenia idei, ale i swoistym
środkiem jego indywidualizacji jako artysty. Głównym warunkiem odbioru
utworu był autorytet oraz status społeczny autora.

Zaznaczyć naleŜy, Ŝe upodobanie do wykorzystywania autoryte-
tów, charakteryzujących się nadzwyczajnymi cechami, stało się organiczną
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potrzebą, pojmowaną przez Smotryckiego jako jeden ze sposobów ekspre-
sji twórczej. Po pierwsze, w obrazie proroka czy wybitnej postaci w historii
Cerkwi lub narodu zawierała się namiętność lub opętanie, a on sam stawał
się wzorem Ŝywiołowości i emocjonalności w akcji retorycznej. Po drugie,
jego funkcjonalność, która warunkowała refleksyjny i agitacyjny charakter
utworu, ukierunkowana była na osiągnięcie jedynego celu – przekonania
i zjednoczenia czytelników wokół wygłaszanej koncepcji czy programu
religijnego. Emocyjna i refleksyjna forma wypowiedzi, którą zabezpieczały
wspomniane wyŜej autorytety, nadawała weryfikowanym poglądom autora
wyjątkowe znaczenie, utwierdzała czytelnika w ich waŜności i prawdziwo-
ści. Po trzecie, fakt proroczej  misji przekazywał dynamikę osobistego,
intelektualnego i emocjonalnego przeŜywania pisarza, jego pozycji obywa-
telskiej i nieobojętnej postawy wobec problemów Cerkwi.

2. Apologia czytelnika lub iluzja prymarnego adresata

W swoich dziełach  Smotrycki projektuje obraz idealnego czytelnika, który
zdolny jest przyswoić sobie cały kompleks idei zawartych w utworze. Ów
obraz ujawniał się w przedmowach – epigramach, które towarzyszyły
głównej, narracyjnej części utworu. Takim idealnym odbiorcą zazwyczaj
był ksiąŜę albo inna znacząca postać. W sferze naszych  zainteresowań
znajdą się zatem utwory poświęcone Januszowi Ostrogskiemu (Antygrafy),
Michałowi Wiśniowieckiemu (Trenos), Aleksandrowi Zasławskiemu (Para-
nezis) i Tomaszowi Zamoyskiemu (Apologia). Smotrycki modeluje idealnego
czytelnika, określając nie tylko parametry odbioru dedykowanej ksiąŜki, ale
takŜe postuluje obraz charyzmatycznego władcy, którego adresat powinien
naśladować, zaś audytorium – zachwycać się nim. W podobnych wierszo-
wanych „słowach pochwalnych” i w oracjach dydaktycznych M. Gruszew-
ski dopatrywał się sformalizowanej etykiety. Nie negując poglądu sławnego
uczonego, przyjmuję nieco głębsze i wielofunkcyjne przeznaczenie przed-
mów. Po pierwsze, w formowaniu obrazu idealnego czytelnika Smotrycki
zwracał się do księcia nie jak do realnej osoby, ale jak do idealnego władcy,
optimus princeps (najwspanialszy ksiąŜę). Za potwierdzenie takiej hipotezy mo-
gą słuŜyć imię, atrybuty i oznaki ksiąŜęcego rodu. Obraz adresata projek-
towany był w wyidealizowanej realności, w doskonałym świecie zasług jego
rodu albo w kontekście systemu znakowego, który wcielał taką idealność.



TWÓRCZOŚĆ MELECJUSZA SMOTRYCKIEGO

19

Przykładowo, zwracając się w Antygrafac do Janusza Ostrogskiego, Smo-
trycki widzi przed sobą obraz nie realnego księcia-katolika, lecz syna sław-
nego ojca – obrońcy interesów prawosławnych Rusinów. W Januszu
Ostrogskim pisarz dostrzega takiego księcia, który Ŝywi jeszcze wątpliwości
i gotów jest powrócić do „wiary swoich przodków”. W taki sposób pisarz
idealizuje dom Zasławskich (Parenezis, Apologia), dzięki wizualnemu bo-
gactwu obrazów oraz podporządkowaniu mu sił naturalnych. Kijowski
dom wojewody wyróŜnia się kameralną atmosferą idealnego świata „ma-
leńkiej Arkadii”, gdzie w harmonii przebywają i złe, i dobre siły. Jego dwór
wyobraŜony został jako konstrukcja idealnego świata, w którym „bestie
i słudzy niebiescy razem triumfują”, nawet „morskie dziwo” zjawiło się
przed księciem, aby okazać swój szacunek. KsiąŜę Zasławski jest wzorem
łaskawości i właśnie dlatego faworyzują go siły wyŜsze. Tworząc idealny
obraz księcia, Smotrycki modyfikuje jego otoczenie, świat. W takim celu
zwraca się on ku konwencji i topice arkadyjskiej, która zdobyła nadzwy-
czajną popularność i rozwinęła się z czasem w szczególny kierunek literatu-
ry barokowej. W idealizacji księcia funkcję dominanty pełni symbolika
astralna, zaświadczając tym samym wszechobecność ksiąŜęcej wielkości
i sławy. Dla jej wyraŜenia Smotrycki wykorzystuje inwersję: świat niby
zmniejszył się oddając hołd swemu charyzmatycznemu władcy: „księŜyc
i gwiazdy kłaniają się przed nim”, a „ziemia i morze okazują szacunek
i respekt”. Po drugie, w opisywaniu zalet wzorcowego księcia autor skon-
centrował się na jego przyszłości.

W symbolach i alegoriach ukazane zostały zasady idealnego pro-
gramu pisarza, które w gawędziarskiej manierze rozwijały się w głównej
części utworu. Smotrycki pragnął ujrzeć w realnym adresacie przedmiot
wcielenia swoich wymarzonych idei. Oprócz tego formowanie kultu optimus
princeps nie nosiło lokalnego, autonomicznego charakteru, a więc przesłanie
autora nie było ograniczone jedynie księciem jako adresatem. W procesie
komunikacyjnym idealne parametry, zgodnie z prawami retoryki, stanowiły
ogólny wzór do naśladowania dla innego koła czytelników, których Smo-
trycki nazywał „narodem ruskim”. Zobowiązywał do tego jaskrawy efekt
poszanowania księcia przez wszystkie siły niebieskie i części świata –
gwiazdy, księŜyc, ziemię, morze, z którymi zresztą utoŜsamiało się realne
środowisko czytelników.

Wzorcowa osobowość księcia uosabiała zazwyczaj pewną hierarchię
wartości. W swojej strukturalnej jedności tworzyły one swoisty „wianek cnót”
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bądź kodeks zachowania rycerza-księcia, który to wizerunek opierał się na
fundamentach nie zniszczonej, lecz jedynie podupadłej Cerkwi. ZauwaŜyć
naleŜy, Ŝe ta zasada przeplatała się ze średniowieczną tradycją utworów hagi-
ograficznych – jedną z ich funkcji było kształtowanie cnotliwego chrześci-
janina według wzorca biograficznego modelu świętego oryginału. Idealne
wyobraŜenie ksiąŜąt Janusza Ostrogskiego, Michała Wiśniowieckiego i Alek-
sandra Zasławskiego uwypuklało ideę obowiązku obywatelskiego, męstwa,
nieobojętności, wierności wartościom „wiary ojcowskiej”.

3. Komponent emocjonalny

Komponent emocjonalny jest cechą charakterystyczną nie tylko dla per-
swazji retorycznej XVI-XVII w., ale takŜe dla estetycznego programu
Smotryckiego. Potwierdza to przyswojenie przez niego ogólnoliterackich
i artystycznych tendencji barokowej estetyki. Dominacja komponentu
emocjonalnego określała strukturę tekstów Smotryckiego. Prawie kaŜdy
swój utwór budował on w taki sposób, by pierwsze rozdziały wpływały na
wolę i uczucia czytelnika. Przygotowywały one jakby swoisty grunt emo-
cjonalny dla przyswojenia tych części utworu, w których autor analizował
problemy natury teologicznej. Wypowiadając się według reguł teorii reto-
rycznej, Smotrycki wybierał zasadę permovere (poruszać), która wyraŜała
impresywną (psychologiczną) funkcję, odstępując jednocześnie od kategorii
retorycznych docere (uczyć) i delectare (zabawiać, zachwycać). Według takiego
schematu retorycznego stworzony został Trenos. Podobna metoda cechuje
Apologię: zamysł Smotryckiego polegał na tym, aby w pierwszym rozdziale
jego „peregrynacji do wschodnich krajów” wywrzeć wraŜenie na prawo-
sławnym czytelniku. Fakty ujawniające beznadziejne połoŜenie Cerkwi
prawosławnej stały się dla Smotryckiego dowodem radykalnych zmian
w jego Ŝyciu, wyjaśniają one zmianę wyznaniowych przekonań prawosław-
nego arcybiskupa. Nierzadko poglądy czytelnika zdobywane były drogą
wprowadzenia przez Smotryckiego patetycznej figury – prozopopei (Rady-
szewski). Przykładowo w Trenosie środek ten zyskał wyjątkową emocjonal-
ną wyrazistość w momencie, gdy narracja włoŜona została w usta personi-
fikowanej Cerkwi-Matki oraz towarzyszył jej wyraz uczuć oburzenia,
lamentu.



TWÓRCZOŚĆ MELECJUSZA SMOTRYCKIEGO

21

W twórczości Smotryckiego jedną z form wyraŜania patosu emo-
cjonalnego stała się lamentacja. W obrębie kodu ówczesnej kultury lament
przewidywał osobliwy typ mowy, w  której przejawiał się tragiczny stosu-
nek do rzeczywistości. Równocześnie, tradycja chrześcijańska rozwinęła
dogmatycznie motyw płaczu, apologizując „łzy” jako „cechę sprawiedliwo-
ści” (Uszkałow). Doloryzm (cierpienie) w interpretacji Smotryckiego inte-
grował w sobie nie tylko emocjonalne wyraŜenie cierpienia, smutku czy
Ŝalu z powodu straty, ale takŜe dydaktyzm religijny oraz jego indywidualną
wizję rzeczywistości, modyfikowaną w tonie tragicznym. Tak zatem języ-
kiem lamentu, smutku Smotrycki opowiada w Trenosie o wydarzeniach,
które nie miały jeszcze miejsca. Opisana w utworze tragedia „zdrady”
swojej Cerkwi przez ukraińskie rody arystokratyczne funkcjonuje na płasz-
czyźnie moŜliwości. Wiadomo, Ŝe w czasie powstania Trenosu kryzys, które-
go odzwierciedleniem jest właśnie lament, tak naprawdę nie osiągnął tak
ogromnych rozmiarów. W innym dziele Smotryckiego – Lament w świecie
ubogich na Ŝałosne odejście Leoncjusza Karpowicza, lamentacja łączy się organicz-
nie z rytualną funkcją tekstu. W tym nadzwyczaj ciekawym utworze uwaga
koncentruje się na fenomenie śmierci oraz toposie omnia vanitas, marności
świata. To pole tragizmu, które w Trenosie określone zostało poprzez total-
ność i wszechobecność „zła”, wyraŜone przez uczucia „bezradności”,
„utratę wielkości”, „bezsilność”, „ból”, „samotność i opuszczenie” Cerkwi-
Matki, w Lamencie przechodzi w apologię tymczasowego cierpienia bohatera.

Perswazję dzięki komponentowi emocjonalnemu osiągnął Smo-
trycki w centralnym obrazie Trenosu – Wschodniej Cerkwi-Matki. Autor
przedstawia ją dynamicznie. Z jednej strony skupia uwagę na jej świętości,
wielkości, monumentalności, która trwała w przeszłości i która została
utracona. Z drugiej zaś strony prezentuje jej stan obecny – ubóstwo, za-
pomnienie, opuszczenie.

Posługując się „estetyką potworności” (D. CzyŜewski), Smotrycki
przedstawiał obraz Cerkwi w sposób naturalistyczny. JuŜ od pierwszych
stron utworu wizja Cerkwi-Matki przekazywana jest za pomocą epitetów
„obdarta”, „ogołocona”, „obciąŜona nieznośnym cięŜarem”. Emocjonalny
efekt zabiegu miał na celu wywołanie u prawosławnego czytelnika uczucia
Ŝalu z powodu obrazu skrzywdzonej Cerkwi-Matki. W zwrocie ku trady-
cyjnemu w estetyce baroku środkowi antropomorfizacji czy naturalizacji
obrazów kultowych zauwaŜyć moŜna swoisty rozłam antropologiczny –
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adaptację przez Smotryckiego nowego typu kultury, która eksponuje w ut-
worze religijnym uczucia ludzkie, wyposaŜając w nie obraz Boga.

Jednym ze środków osiągnięcia emocjonalnych efektów jest wyko-
rzystywanie przez Smotryckiego staroŜytnego toposu Ubi sunt...? Zwykle
jego cel funkcjonalny polegał na pragnieniu skupienia uwagi czytelnika na
świętym i mitologicznym wymiarze Ŝycia, na wywołaniu Ŝalu za tym, co
utraciło wartość (J. Huizinga). W interpretacji toposu przez ukraińskiego
pisarza główna idea sprowadzała się do problemu przemiany ogólnego
Ŝycia Cerkwi: „Gdzie podziała się ta dawna świętość?” (Trenos). Zwykle
topos ten wyobraŜany był w kontekście ziemskiego, marnego świata i prze-
strzeni czasowej, ogólnej idei vanitas vanitatum et omnia vanitas. Konstrukcja
pytająca Ubi sunt...? jest równieŜ pytaniem o wartość świata realnego, który
stoi przed groźbą zagłady. Z takiego punktu widzenia topos ten przekazu-
je, z jednej strony, określoną wizję rzeczywistości jako przestrzeni marności
i destrukcji, z drugiej zaś – wyraŜa uczucie tęsknoty za utraconym idealnym
światem Cerkwi prawosławnej.

4. Retoryka kontrowersji lub sztuka antytezy

Charakterystyczną cechą twórczej postawy Smotryckiego oraz jego sposo-
bu modelowania obrazowego systemu świata jest aktywne wykorzystanie
retoryki kontrowersji lub dialogu idei. Retoryka kontrowersji stanowi jeden
z dominujących czynników twórczego i religijnego programu Smotryckie-
go. Jej realizację moŜna badać na róŜnych poziomach inwencji autorskiej.
Formuły antytetyczne funkcjonowały aktywnie jako środki stylistyczne.
Antyteza łączyła w sobie funkcje środka dialektycznego, centrum przejrzy-
stości językowej i kompozycyjnego uporządkowania. Na przykład takiej
przeciwstawnej dialektyki natrafiamy w jednym z pierwszych utworów
Smotryckiego, Antigrafe, napisanym w formie odpowiedzi unickiemu bisku-
powi Włodzimierza i Beresteczka – Hipacemu Pociejowi. Zasadę antytezy,
organizującą strukturę utworu, ujawnił autor juŜ w tytule: antigraphos znaczy
„napisany przeciw”.

Przeciwstawienie realizowało się takŜe na poziomie gry stylem,
gdzie z jednej strony w utworach Smotryckiego integrowały się elementy
teologicznego kazania, traktatu, a z drugiej – obecny był tragiczny patos
trenów, lamentacji (Trenos) czy narracji wędrownych (Apologia). Mimo Ŝe na
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płaszczyźnie treści i idei stanowiły one organiczną całość, z punktu widze-
nia struktury formalnej było odczuwalne przeciwstawienie modeli gatunko-
wych. Owo przeciwstawienie uwyraźniał Smotrycki poprzez zastosowanie
stylizacji językowej – uŜycia lamentów, profecji, spowolnionego opowiada-
nia albo patetycznej homilii. Kontrast językowy, który zaostrzał i akcentował
myśl autora, gwarantował utworowi efekt, który był odbierany przez czytel-
nika całościowo, integralnie. Dla nas jest to jeden z dowodów na synkre-
tyzm gatunkowy ówczesnej poetyki. Zasada kontrastu ujawniała się w an-
tytetycznych obrazach Cerkwi-Matki i bohatera-wędrowca z Apologii.
Ambiwalentny sens wyraŜony został w alegorycznej figurze śmierci w La-
mencie w świecie ubogich. Efekt przeciwstawnego dialogu, jako jeden z rodza-
jów retoryki polemicznej, widoczny jest juŜ w pierwszych rozdziałach Tre-
nosu. Swoją formą przypomina on typowo barokową zasadę słownego
odbicia albo „echa”, które warunkowało rygorystyczną konstrukcję roz-
mowy w formie pytań i odpowiedzi. W Trenosie antytetyczna forma nie
została ujawniona, dlatego trzeba pewnego wysiłku, aby ją zrekonstruować.
Pytania ukryte są w monologu Cerkwi-Matki, w jej skargach, natomiast
odpowiedzi pojawiają się w narracyjnej części utworu, gdzie pisarz podaje
argumentację oskarŜeń, zweryfikowanych wcześniej przez święty obraz.

Oceniając twórczość Smotryckiego, dochodzimy do wniosku, Ŝe
jego artystyczna interpretacja problemów religijnych, które stanowią domi-
nantę tej twórczości, dokonuje się w kontekście wczesnobarokowego zja-
wiska chrześcijańskiego humanizmu, który staje się uniwersalny tak dla
szlachcica, wychowanego na wzorcach literackich poetyki łacińskiej, jak
i dla prawosławnego Rusina, który z pewnością kultywował wartości trady-
cyjnego piśmiennictwa bizantyjsko-ruskiego. Oczywiście ta niejednorod-
ność sposobu pisania Smotryckiego jest oznaką epoki i jego ciągłych twór-
czych poszukiwań oraz eksperymentów. Smotrycki pragnął jak gdyby
połączyć etyczno-doktrynalną i estetyczną stronę pisarstwa. Analizując
„słowo” jako element fikcji tekstowej, jako środek osiągnięcia własnego
celu, zwracając się ku tradycyjnym obrazom i motywom, oraz reinterpretu-
jąc ich symboliczno-ideową treść, autor Trenosu tworzył nowy prąd
w ukraińskiej prozie polemicznej. Postawa Smotryckiego jako pisarza no-
wego czasu realizowała się w pragnieniach zmian gatunkowych, modyfikacji
rzeczywistości i poszukiwań sposobów realizacji jego wizyjnych projektów.
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Wczesnobarokowa modyfikacja rzeczywistości Melecjusza Smotryckiego

Smotrycki tworzy projekty ponownej kreacji świata. Aleksander Brückner
przeprowadził ciekawą analogię pomiędzy Melecjuszem Smotryckim, a Sta-
nisławem Orzechowskim. Celowość zestawienia ukraińskiego pisarza z wy-
bitnym przedstawicielem polskiego humanizmu renesansowego uwarun-
kowana jest nie tylko względnym podobieństwem ich drogi Ŝyciowej: oby-
dwaj zdobyli wykształcenie humanistyczne, studiowali na niemieckich
uniwersytetach protestanckich, kilkakrotnie zmieniali swoje orientacje wy-
znaniowe, ale takŜe ich postawą światopoglądową, która realizowała się
w reinterpretacji tendencji humanistycznych, szczególnie w „quasi-uto-
pijnych”, wizyjnych projektach przetworzenia rzeczywistości. Twórczość
obu tych pisarzy łączy publicystyczna refleksyjność oraz pragnienie idealnej
rewizji struktur społecznych, które stwarza w tekście perspektywę budowy
własnego artystycznego świata. Jeśli dla Orzechowskiego główny sens wizji
polegał na projekcji szczodrego, uszlachetnionego i sławnego obrazu kró-
lestwa polskiego jako państwa idealnego, to przedmiotem idealistycznych
poszukiwań Smotryckiego była Cerkiew – jedyna społeczna i kulturowa
organizacja prawosławnych Rusinów końca XVI i początku XVII wieku.

NaleŜy zauwaŜyć, iŜ idea doskonałej Cerkwi nie jest u Smotryckie-
go stała – często podlega zmianom, autor nadaje jej inny semantyczny
wydźwięk, zaleŜny od kontekstu wyznaniowego. TakŜe idealistyczna reflek-
sja pisarza mieściła się w nurcie ideologicznego ugruntowywania historycz-
nego i kulturowego samoistnienia narodu ruskiego poprzez sakralizację
jego przeszłości, „świętego starodawnego”. Smotrycki przeprowadzał ide-
owe paralele pomiędzy dawnymi, starotestamentowymi narodami i współ-
czesnym stanem prawosławnych Rusinów-Ukraińców w Rzeczypospolitej.

Smotrycki modyfikuje rzeczywistość swoich utworów w kontek-
ście dramatycznej wizji świata. Modyfikacja realności stworzona została
przez niego na bazie przeciwstawienia dwóch perspektyw czasowych –
współczesności i przeszłości. Jeśli stan współczesny porównuje on, na
przykład w Trenosie, do dramatu ruin Cerkwi, często utoŜsamiając go z bi-
blijnym mitem zagłady, to przeszłość stanowiła dla niego źródło prawdzi-
wych wartości wielkiej epoki chrześcijaństwa. W kulturze chrześcijańskiej
wyraŜano ją zawsze za pomocą pojęcia „dobrej staroŜytności”, będącej
okresem początków i miarą czasów współczesnych. Odpowiednio, proces
modyfikacji obecnej i minionej rzeczywistości wzajemnie ją warunkował:
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mitologizując przeszłość apostołów i chrześcijańskich ksiąŜąt Rusi Kijow-
skiej, Smotrycki pragnął przenieść świętość, wielkość i sławę przodków na
otaczającą go rzeczywistość. Takim sposobem starał się zmienić i uratować
świat przed nieuniknioną zagładą, przez niego zresztą przewidywaną. Dla-
tego jego rzeczywistość to rzeczywistość utraconych juŜ wartości. Z punk-
tu widzenia perspektywy konceptualnej, treści religijno-ideologicznych oraz
artystycznej idealizacji rzeczywistości, moŜna wyodrębnić idealistyczne
załoŜenia Smotryckiego. W takim przypadku modele mitologiczne będą
jedną z form wyraŜenia idei wczesnobarokowego pisarza a takŜe wizyjnych
projektów przetworzenia obywatelskiego i religijnego Ŝycia Ukraińców
początku XVII w.

1. Mit autora

Swoistym kluczem do tekstu Trenosu Smotryckego jest kreacja fikcyjnego
autora – Teofila Ortologa. To właśnie dzięki niemu lektura nabiera kształ-
tów pierwotnych. Teofil Ortolog, za którego pośrednictwem ukazana zo-
staje realna postać pisarza, stanowi swoistą maskę, będącą motywem nie-
zwykle charakterystycznym dla epoki baroku. Celem mitu autora jest nie
tylko zabezpieczenie w procesie odbioru tekstu przez czytelnika wstawien-
nictwa autorytetu, sakralizacja pracy. Smotrycki tworzy obraz idealnego
opowiadającego, który łączy w sobie róŜne tradycje kulturowe. Struktura
imienia „Teofil Ortolog” powstała wskutek połączenia kilku słów, które
duŜo wcześniej obciąŜone zostały sensem teologicznym. Greckie z pocho-
dzenia imię charyzmatycznego autora Trenosu wyraŜało sens łaski i dogma-
tyczną przynaleŜność do świata mitologiczno-symbolicznego, którym dla
prawosławnego Ukraińca początku XVII w. był Wschód i ziemie, na któ-
rych miały miejsce święte wydarzenia, opisane w Biblii i księgach Ojców
Kościoła. Przekład z języka starogreckiego imienia autora „Trenosu” –
Teofil Ortolog jako Kochający Boga Prawdousty (Mówiący Prawdę) ko-
notuje obecność swoistego „socjoetnicznego kodu”, warunkując przyna-
leŜność wyobraŜonego autora do konkretnego świata, do kulturowej prze-
strzeni świętej historii. Zagłębiając się w problem specyfiki tworzenia mitu
autora, doktorant zbadał mechanizmy mitologizacji z pozycji wczesnoba-
rokowej praktyki dyskursywnej. Przeanalizowany został takŜe wpływ trady-
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cji biblijnej, która określała typ autora jako przepowiadacza prawdy oraz
funkcjonalność obrazu Teofila Ortologa w kontekście utworu.

2. Mit Cerkwi-Matki: projekcja świata idealnego

W szesnastowiecznej ukraińskiej literaturze religijnej spotkamy się z róŜ-
nymi artystycznymi interpretacjami i reinterpretacjami obrazu Cerkwi.
Doktorant analizuje semantyczną ewolucję obrazu począwszy od tradycji
biblijnej i patrystycznej (św. Cyprian), a skończywszy na jego reinterpretacji
przez współczesnych Smotryckiemu – Herasyma Smotryckiego („Klucz
Królestwa Niebieskiego”) i K. Ostrowskiego („Odpisy”). Wyodrębniono
tutaj wyraźnie wieloplanowość, dynamiczność i wyjątkowość obrazu Cer-
kwi-Matki w wersji Smotryckiego. Przeprowadzono analogię lamentacji
Cerkwi-Matki Smotryckiego z cyklem wierszy politycznych polskich poe-
tów okresu rokoszu zebrzydowskiego, którzy takŜe sięgają do kultu maryj-
nego i uniwersalnej metafory Matki-Ojczyzny.

Wziąwszy pod uwagę, Ŝe Trenos Smotryckiego tworzony był
w opozycji do Kościoła katolickiego, który swoje idealistyczne dąŜenia
wcielał w obraz Boga-Ojca jako wyŜszej siły ojcowskiej, zestawiono dwie
maksymy kulturowe, wyraŜone w obrazach Cerkwi-Matki Smotryckiego
i Boga-Ojca Piotra Skargi (O jedności Kościoła BoŜego, Kazania sejmowe). Za-
uwaŜyć naleŜy, Ŝe w szerszym kontekście kulturowym te dwie konstrukcje
metaforyczne występowały jako wyjątkowa projekcja rzeczywistości, okre-
ślając kulturową toŜsamość epoki, w której się aktualizowały. Wiązała się
z nimi perspektywa wyobraŜanego świata. Odmiennie od zachodniego,
łacińsko-polskiego systemu, model świata idealnego w kulturze Słowian
prawosławnych projektowany za pośrednictwem kultu opartego na odwo-
łaniach do macierzyństwa. W uniwersalnej metaforze Cerkwi-Matki, która
stanowi emocjonalny nurt Trenosu, ukazana została idea utraconej jedności.
Poprzez metaforyczny obraz Smotrycki propagował wartości idealnego
pojednania ruskiej elity prawosławnej wokół macierzyńskiego początku
zgodnie z rodzinnymi i duchowymi wartościami, jakie wcielał ten obraz.
W sensie społecznym te główne zasady wynikały z centralno-państwowego
modelu: religijnej kultury katolickiej – Bóg siły i prawosławnej – cierpienie,
ubóstwo, pokora i asceza. Takie globalne projektowanie moŜna scharakte-
ryzować z punktu widzenia powrotu do pierwotnego autentycznego mitu
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(mit złotego wieku). Jeśli wyabstrahujemy powyŜsze idee otrzymujemy
zredukowany schemat: u Skargi spotykamy ideę przetworzenia społecznej
struktury świata, ustanowienia hierarchicznego systemu zasad religijnych
i politycznych. Natomiast prawosławny Smotrycki reinterpretował ideę na
poziomie metafizycznym – odpokutowania grzechu, apologii cierpień ma-
cierzyńskich, spokoju i uporządkowania „w wierze ojców naszych”, wierze,
którą otrzymał ruski naród – „wybrana przez Boga” wspólnota duchowa.

3. Mit prawa

Niezwykłą wizję obywatelstwa Rusinów w Rzeczypospolitej przedstawia
Smotrycki w Verificatii niewinności (1621). Pisarz sięga tu znów po mecha-
nizm sakralizacji, stwierdzając, Ŝe nikomu nie wolno uzurpować sobie
świętego i naturalnego prawa do wiary, które odziedziczyli dzisiejsi prawo-
sławni Rusini od swoich przodków. Historię otrzymania wyznaniowego
i politycznego prawa przez Ukraińców Smotrycki opisuje jako szczególny
rodzaj łaski BoŜej, podobny do tej, którą otrzymali śydzi, przyjąwszy Pra-
wo przez MojŜesza. Konieczność potwierdzania dawnej idei odziedziczenia
przez Rusinów świętego prawa uwarunkowana była konkretnymi okolicz-
nościami, które doszły do głosu w Rzeczypospolitej po odtworzeniu w Ki-
jowie prawosławnej hierarchii i metropolii (1620).

W odróŜnieniu od poprzednich, wczesnych projektów Smotryc-
kiego, ta strategia wygląda na bardziej pragmatyczną i lepiej przemyślaną.
Brak jest owej mistyczności, która mitologizuje ideę „trzeciego prawa”,
zweryfikowanego przez Smotryckiego w Trenosie. Swoją wizję pisarz przed-
stawia jako dawno dojrzały fakt, który potwierdzają oczywiste argumenty.
W ten sposób mit dawnego prawa jest weryfikowany w formie publicy-
stycznej – jako racjonalnie przemyślana taktyka. Ciekawe wydaje się meta-
foryczne potraktowanie przez Smotryckiego poszukiwania prawnej toŜsa-
mości jako wiecznej wędrówki.

4. Mitologem wędrówki (idea wiecznego poszukiwania)

Dawny topos, któremu w literaturze pielgrzymiej zawsze towarzyszył opis
idealnego obrazu Miejsc Świętych (P. Biłous), w Apologii peregrynacji do kra-
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jów wschodnich Smotryckiego wypełnia się innym znaczeniem. Zamiast spo-
dziewanego opisu wielkości, ustalonego obrazu odwiecznych wartości
świętych miejsc, Smotrycki opisuje obraz ruiny Cerkwi wschodniej w Kon-
stantynopolu i Jerozolimie, utratę jej dawnej sławy i mocy. Autora Apologii
krępują przy tym jeszcze obowiązujące znaczenia w ramach tego tradycyj-
nego toposu. Poprzez mitologem wędrówki oraz ogłoszenie swojego
przywiązania do miejsc, w których przebywał Jezus Chrystus, Smotrycki
przekazuje ideę uświęcenia samego siebie i swojej arcybiskupiej misji, aby
potwierdzić własny boski pogląd na rzeczy, przedstawiony w utworze.
Poprzez interpretację toposu wędrówki, która stawia pisarza w pozycji
bezpośredniego świadka zniszczenia świętości, fakt oskarŜenia przez Smo-
tryckiego pisarzy – autorytetów religijnych oraz heretyków cerkiewnych
jawi się w utworze jako ugruntowany i przekonywający.

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w Apologii aktualność mitu o autentycznej
wierze – fundamencie Cerkwi wschodniej, który postulował Trenos – zosta-
je zniesławiona poprzez autorskie pragnienie odnalezienia „prawdziwej
Cerkwi” bądź osobistego przekonania się o jej ‘Ŝyciodajności’ w Jerozoli-
mie i Konstantynopolu. Apologia Cerkwi wschodniej w Trenosie ograniczo-
na zostaje na rzecz „wędrówek”, które świadczą o efemeryczności ducho-
wych wartości prawosławnej Cerkwi i ukazują zamieranie dawnej wielkości
patriarchatów wschodnich. Te dwa utwory Smotryckiego ujmują funkcjo-
nowanie autentycznej Cerkwi wschodniej – od apologii prawosławia (Tre-
nos) do jej zaprzeczenia (Apologia). Przedstawiają one dwa typy idealistycz-
nych wyobraŜeń autora na temat przyszłego losu prawosławnych Rusinów.

***

Interpretacja twórczej spuścizny wybitnego przedstawiciela literatury wcze-
snego ukraińskiego baroku, Melecjusza Smotryckiego, odkrywa nowe ob-
szary maestrii pisarza i jest istotna dla historii literatury ukraińskiej. Analiza
twórczości Smotryckiego jako całości strukturalnej daje moŜliwość głęb-
szego wniknięcia w nowe rozumienie świata w epoce baroku, dokładniej-
szego poznania estetycznej i religijno-filozoficznej treści tych utworów.

W odróŜnieniu od sobie współczesnych Smotrycki przekracza
określone tendencje obecne w polemice religijnej początku XVII wieku,
poniewaŜ stawia przed sobą sobie znacznie powaŜniejsze zadanie niŜ tylko
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odpowiedź konkretnemu oponentowi, która miała na celu sprostowanie
bądź potwierdzenie prawdziwości problemów teologicznych. Utworom
Smotryckiego właściwa jest bowiem konceptualność wyraŜenia.

Przeanalizowane mitologiczne modele twórczości Smotryckiego są
osnową ogólnej, religijno-tematycznej koncepcji, która z czasem rozwinęła
się w prozie polemicznej I połowy XVII wieku (Obrona jedności Cerkwi ojca
Leona Kreuzy). Łączy je idea powrotu do źródeł ruskiego chrześcijaństwa
i przyłączenia Rusi do tradycji apostolskiej, zachowanej i przekazanej przez
Greków. W kontekście funkcjonalności ideologicznej odbierane są one
jako mity tej epoki. O ile „dawność” czy, mówiąc ściślej, „autorytet dawno-
ści” stanowił w kulturze wczesnego baroku wartość dowodu, legitymizują-
cego i uszlachetniającego w Rzeczypospolitej etos bizantyjsko-ruski.

Wszystkie czynniki, które tworzą wyobraŜenie Smotryckiego jako
wyjątkowej osobistości swych czasów. Za najbardziej charakterystyczną
cechę jego pisarstwa uznać być moŜe naleŜy fakt, iŜ nie rezygnując z trady-
cyjnego rozumienia czasu jako substancjalnego i wiecznego, jednocześnie
wychodzi on naprzeciw modernistycznym ideom, nowej kulturze, doko-
nując, co prawda, beznadziejnej próby połączenia w ramach swego wła-
snego świata dwóch koncepcji kulturowych: zachodniej i wschodniej.
Twórczość Smotryckiego jest wyjątkowym przykładem symbiozy kulturo-
wej oraz eklektyzmu barokowego. Jego strategia pisarska, która kieruje się
ku uczuciom, ku kształtowaniu świadomości czytelniczej, wypisuje się
w system ówczesnej estetyki.

przeł. Magdalena Szczepańska-Kubat

Summary

The object of the thesis are the Mlegij (Maxym) Smtryc’kyj works – a prominent repre-
sentative of Ukraininan literature of ealy baroque, scientist and religions figure. His crea-
tivity has been analyzed at the background of literature events as well in the religions
and cultural esthetical aspects of early baroque. The joining category these two spheres is
a myth which is a rhetorical construction embodying the idea. It was aluadated the
specifics of cultural and historical functions of mythological models of Ukrainian early
baroque, embodied in Smtryc’kyj, poetry in types, metaphoric schemes and topos. Based on
Smtryc’kyj treatises, were observed the metaphor of types (first of all the type of
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Church-Mother in Trenos) myth-following stylizing and the mimesis problem (e.g.) –
imitation of sacred and perfect. As well mechanisms mythiciznig are shown in such the
ways: 1) authors works to be sacred; 2) the reader is accepted as an ideal; 3) reality being
modified.

Analyzed the measure of individual creativity, and religious shatagy of Meletij
Smtryc’kyj, and influence of that times discursive practice on Bizantynian-Ruthenian
and Polish-Lithuanian (Protestants-Jesuits).


