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[rec. J. Poliszczuk, Ukraińskie rozstaje. Studia, pod red. J. Ławskiego, M. Siedleckiego, 
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Ukraińskie rozstaje. Studia autorstwa Jarosława Poliszczuka są interesującą 
publikacją, która ukazała się w zeszłym roku w serii wydawniczej Przełomy/
Pogranicza Uniwersytetu w Białymstoku. Pisarz w ciekawy sposób analizuje 
kulturę i literaturę ukraińską końca XIX i początku XX wieku. Wartością tej 
książki jest szerokie spojrzenie na humanistyczną myśl współczesnej Ukra-
iny. Podjęta przez autora tematyka jest tym bardziej ciekawa, ponieważ w 
ciągu ostatnich lat Ukraina po raz kolejny zaistniała w Europie i w mediach 
światowych. Aktualne wydarzenia ukazały, iż Ukraińcy potrafią jednoczyć 
się w imię walki o własną tożsamość narodową i kulturową. Temu aspekto-
wi autor również poświęcił swoją uwagę w omawianym studium.

Jarosław Poliszczuk to obecnie kierownik Katedry Ukraińskiej Literatu-
ry i Komparatystyki w Instytucie Humanistyki Kijowskiego Uniwersytetu 
imienia Borysa Grinczenki. Za książkę Ukraińskie rozstaje. Studia oraz Kra-
jobrazy człowieka pisarz otrzymał Literacko-Artystyczną Międzynarodową 
Nagrodę imienia Pantelejmona Kulisza. W recenzji do analizowanej książki 
Tatiana Mejzerska1 napisała: „Imię Jarosława Poliszczuka jest dobrze znane 
w kołach literackich. I chodzi tu nie tylko o książki, które już się ukazały 
i miały oddźwięk wśród literatów. Chodzi przede wszystkim o to, że autor 
pragnie ponownie przeczytać historię literatury ukraińskiej, dokonując jej 
nowych interpretacji i odkrywając nowe imiona… Chyba właśnie dlatego 

1 Tatiana Mejzerska to doktor filologii, profesor Katedry Literatury Światowej Narodo-
wego Uniwersytetu Lingwistycznego w Kijowie.
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prace naszego autora zdobyły przychylność młodych naukowców, którzy 
chętnie z nich korzystają, zapożyczając niektóre pomysły zawarte w książ-
kach Jarosława Poliszczuka i rozwijając je”2. Słowa te świadczą o talencie 
pisarza, który został doceniony także przez młodych naukowców.

Książka Ukraińskie rozstaje stanowi zbiór esejów o aktualnej tematyce, 
poruszającej ukraińską myśl humanistyczną. Autor przywołuje najważ-
niejsze postacie ukraińskiej literatury XIX–XXI wieku: Tarasa Szewczenkę, 
Iwana Frankę, Łesię Ukrainkę, Wasyla Stefanyka, Wasyla Stusa. Analizuje 
poezje pisarza nowej fali – Serhija Żadana, który oferuje czytelnikowi wi-
zję Ukrainy współczesnej, nie zaś pogrążonej w archaiczno-konserwatyw-
nej przeszłości oraz twórczość Hryhorija Czubaja, uznawanego za jednego 
z najwybitniejszych poetów „utraconego pokolenia”. Książkę kończą dys-
kurs militarny i rozważania o problemach wojny w nawiązaniu do twór-
czości, między innymi Serhija Pantiuka i Liny Kostenko.

Jarosław Poliszczuk swoją książkę podzielił na trzy rozdziały, które 
poprzedził wstępem skierowanym do czytelnika. Już na samym początku 
autor chciał nakreślić odbiorcy ówczesną sytuację polityczną i kulturo-
wą narodu ukraińskiego oraz aktualną transformację społeczeństwa, któ-
re zmierza ku wartościom powszechnie uznawanym we współczesnym 
świecie. Zdaniem badacza, jest to możliwe przede wszystkim dzięki in-
telektualistom z całego kraju, o których też traktuje w swoim studium. 
Przełomowym momentem okazała się Rewolucja Godności (2013–2014), 
kiedy bohaterem reprezentującym ukraińską tożsamość został nie polityk, 
lecz wieszcz narodowy – Taras Szewczenko, któremu pisarz poświęcił wiele 
uwagi. Jak zauważa Poliszczuk, świadomość Ukraińców jako narodu zo-
stała uformowana, między innymi dzięki pisarzom, o których traktuje on 
w Ukraińskich rozstajach.

Jarosław Poliszczuk zaprasza polskiego czytelnika do lektury książki,  
w której znajdzie propozycje spojrzenia na literaturę ukraińską, nowe tro-
py interpretacyjne, kierunki badań czy też aktualne założenia teoretyczne 
i metodologiczne. Warto dodać, iż studium może zainteresować nie tylko 
osoby zajmujące się problematyką ukraińskiej humanistyki, ale także te 
niezaawansowane, które znajdą tutaj najważniejsze informacje o wybit-
nych pisarzach tegoż narodu i trendach kulturowych ostatniego stulecia.

Nie przez przypadek autor podzielił osiem esejów na trzy rozdziały. 
Każdy z nich dotyczy innego zagadnienia. Pierwsza część zatytułowana 

2  Cyt. za: N. Wojtowicz, Ukraińskie rozstaje, „Monitor Wołyński” 2015, nr 19, s. 4.
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Mistrzowie wobec tradycji odnosi się do trzech wybitnych pisarzy, w któ-
rych dziełach pisarz próbował dostrzec sensy dotąd nieanalizowane przez 
innych badaczy, nad czym zresztą ubolewa. I tak w utworach Tarasa Szew-
czenki, autor Ukraińskich rozstajów zwrócił szczególną uwagę na kwestie 
ironii i patosu, które dotąd nie były szerzej omawiane przez naukowców 
zajmujących się jego poezją. Badacz ukazuje czytelnikowi także pewną 
dychotomię utworów Szewczenki, w których z jednej strony uwidacznia 
się postawa poety – obywatela, z drugiej zaś poety – liryka, „(…) piewcy 
subiektywnej nastrojowości”3 – stwierdza Poliszczuk. Analizując wiersze 
Szewczenki, badacz odwołuje się także do historii narodu ukraińskiego, aby 
w pełni zrozumieć sens wówczas powstałych utworów, czy też tych dzieł, 
które odnoszą się swoją treścią do przeszłości. Autor dostrzega i omawia 
różnice pomiędzy utworami powstałymi w różnym okresie twórczości pi-
sarza. Zauważa na przykład, że w wierszach pochodzących z ostatnich lat 
życia wieszcza, szczególnie wyostrza się charakter filozoficzny, co zdaniem 
badacza, świadczy o dojrzałości ich autora.

W dramatach Łesi Ukrainki, pisarz zwraca uwagę na fenomenalne re-
interpretacje antyku, który cieszył się wielkim zainteresowaniem na po-
czątku XX wieku. Badacz dostrzega też zasługi dramatopisarki, która „(…) 
przyczyniła się do zakorzenienia na gruncie kultury narodowej różnora-
kich antycznych wątków śródziemnomorskich”4. Pisarz poddaje analizie 
dramaty Ukrainki, osadzając je w kontekście modernizmu europejskiego 
oraz doszukując się mitologicznych nawiązań, które uważa za bardzo cen-
ne w jej twórczości.

Natomiast w nowelistyce Wasyla Stefanyka badacz poddaje analizie 
pojmowanie i obrazowanie przez pisarza jego małej ojczyzny, którą była 
Huculszczyzna. Poliszczuk dostrzega fenomen pisarza, któremu udało się 
połączyć w swoich utworach realia regionalne z uniwersalnym duchem 
epoki, wykorzystując dodatkowo gwarę pokucką, co było zabiegiem nie-
wątpliwie trudnym. Badacz zwraca uwagę na obraz Huculszczyzny wynu-
rzający się z nowel Stefanyka, który jest – jego zdaniem – całkowicie inny 
od tego przekazywanego przez prasę czy też od tego istniejącego we wspo-
mnieniach i mentalności ukraińskiego społeczeństwa. Jest to Huculszczy-
zna bez egzotyki. Chcąc zapewnić sobie właściwy klucz do interpretacji 

3  J. Poliszczuk, Ukraińskie rozstaje. Studia, pod red. J. Ławskiego, M. Siedleckiego, Biały-
stok 2015, s. 21.

4  Tamże, s. 39.
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utworów Wasyla Stefanyka, autor Ukraińskich rozstajów początkowo przy-
gląda się różnym ujęciom Huculszczyzny w literaturze i kulturze ukra-
ińskiej. Przywołuje również poglądy na ten temat szkoły etnograficznej 
zajmującej się ową problematyką, a więc podchodzi do badań w sposób 
szczegółowy, chcąc dobrze zapoznać się z podejmowanym zagadnieniem.

Druga część książki zatytułowana W stronę Zachodu odnosi się do Iwa-
na Franki oraz do dwóch pisarzy lat 60. XX wieku (tak zwanego okresu 
zniewolenia radzieckiego): Wasyla Stusa i Hryćki Czubaja. Pisząc o twór-
czości jednego z najwybitniejszych intelektualistów ukraińskich ostatniej 
dekady XIX wieku – Iwana Franki, profesor Poliszczuk przywołuje katego-
rię mimesis, która jak stwierdza, jest kluczowa w systemie jego poglądów 
estetycznych. Autor Ukraińskich rozstajów odwołuje się również do myśli 
filozoficznej Romana Ingardena oraz Arystotelesa, gdzie wątek mimesis 
wielokrotnie się pojawiał.

Pisząc natomiast o Wasylu Stusie, badacz stara się przekonać czytelni-
ka, że nie jest to tylko pisarz, którego twórczość należy interpretować – jak 
to do tej pory miało miejsce – przez pryzmat patriotyzmu. Niniejsza ten-
dencja pozostaje według niego podejściem stereotypowym i niezgodnym 
z istotą tworzonej przez niego poezji. Sylwetka Stusa, zdaniem badacza, 
może się okazać „(…) kluczowa dla orientacji geokulturowych współcze-
snych pisarzy ukraińskich”5. Poliszczuk w utworach Wasyla doszukiwał 
się przede wszystkim nawiązań do dziejowego losu Ukrainy. Czy mu się 
udało? Warto, aby każdy czytelnik na to pytanie odpowiedział sobie sam.

Rozdział drugi zamknął autor esejem odnoszącym się do twórczości 
Hryćka Czubaja, który zdaniem badacza został zapomniany w kręgach 
literacko-krytycznych. Przyglądając się działalności tegoż pisarza, Polisz-
czuk chciał w sposób szczególny podkreślić jego zdecydowane przekonania 
polityczne, które każdy może wynotować podczas uważnej lektury. Czubaj 
był przecież przedstawicielem lwowskiego Undergroundu miejskiego. 

Część trzecia książki Ukraińskie rozstaje to już narracje ponowoczesne: 
Serhija Żadana, Liny Kostenko i Serhija Pantiuka. W tekstach Żadana ba-
dacz zwraca uwagę czytelnika na nastrój jego utworów, w których do-
minuje poczucie zagubienia, depresji, rezygnacji. Poliszczuk jednocześnie 
podkreśla, iż dzięki ich uważnej lekturze można przyjrzeć się wizji współ-
czesnej Ukrainy, co jest niewątpliwym zaskoczeniem i wątkiem pożąda-
nym, szczególnie w okresie, kiedy większość pisarzy nadal odnosiła się 

5  Tamże, s. 91.
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do Ukrainy archaiczno-konserwatywnej. Esej kończący tę część książki, 
traktuje o retoryce militarnej w ukraińskiej powieści popularnej i twórczo-
ści Liny Kostenko oraz Serhija Pantiuka. Badacz wymienia także innych 
pisarzy i ich utwory, w których czytelnik może odnaleźć akcenty stricte 
militarne.

Pomimo pewnej fragmentaryczności opisywanego studium, o której 
wspomina sam autor, można stwierdzić, iż książka ukazuje kompleksowy 
obraz ukraińskiej literatury. Poliszczuk nadmienia, że lektura prezentuje 
„(…) wybrane problemy i aspekty szeroko rozumianego zjawiska, jakim 
jest ukraińska literatura w dobie nowoczesności i ponowoczesności (…). 
(…) książka stanowi osobliwy przyczynek do historii literatury ukraińskiej 
w jej znaczeniu niekonwencjonalnym, co nie tylko dopuszcza ewentual-
ność nowych akcentów, lecz nawet prowokuje do podjęcia samodzielnej 
refleksji przez czytelnika”6. Do takich przemyśleń autor zachęca każdego 
czytelnika, szczególnie takiego, który potrafi doszukać się nowego spojrze-
nia na twórczość omawianych pisarzy.

Przyglądając się dorobkowi najwybitniejszych pisarzy ukraińskich koń-
ca XIX i początku XXI wieku, Poliszczuk snuje głębokie refleksje na temat 
literatury i kultury. Jest bacznym obserwatorem, który nie tylko wnikliwie 
analizuje przeszłość, ale uważnie przygląda się aktualnym wydarzeniom, 
analizuje je i ocenia. Swoją książkę poświęca pisarzom mocno ulokowa-
nym w kanonie literackim, którzy – jego zdaniem – niekiedy ulegają za-
pomnieniu w kręgach literatury europejskiej. Wielokrotnie odwołuje się 
do innych badaczy i ich publikacji, ważnych ze względu na omawiane 
treści. Poliszczuk nie tylko dokonuje analizy utworów pisarzy, ale stara się 
je dobrze zrozumieć i opisać czytelnikowi, zachęcić go w ten sposób do 
samodzielnej lektury i refleksji. Autor pragnie wydobyć te cechy, które nie 
zawsze były dostrzegane przez innych badaczy. Stara się zrozumieć opisy-
wanych twórców i cel, jaki im przyświecał podczas tworzenia określonych 
dzieł. Nie traktuje wszystkich utworów w ten sam sposób. Dostrzega ich 
dychotomie i próbuje wyjaśnić tego przyczyny. Bardo dobrze orientuje się 
w sytuacji politycznej kraju w momencie powstawania określonych dzieł.

Jarosław Poliszczuk dokonał ważnej rzeczy – stworzył przewodnik, 
małe kompendium wiedzy na temat ukraińskiej literatury. Jest to szczegól-
nie ważne dla czytelnika, który w jednym zbiorze może pokrótce przyjrzeć 
się problematyce najnowszej literatury ukraińskiej. Walorem tej książki jest 

6  Tamże, s. 17-18.
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przedstawienie wielorakiego spojrzenia na Ukrainę, ukazanie jej „rozsta-
jów” w przełomowych momentach, ważnych z punktu widzenia narodu 
ukraińskiego. Poliszczuk ukazał literaturę, która pomimo trudnej sytuacji 
państwa, walki o wolność, rozwijała się i nadal się rozwija. Zwraca on 
również uwagę, iż jako opatrzona własną hermeneutyką, na bieżąco bie-
rze ona udział w tworzeniu europejskiej humanistyki. W swoim studium 
badacz zachęca czytelnika do refleksji i pogłębiania wiedzy na temat li-
teratury ukraińskiej, która jak wynika z lektury, ma jeszcze wiele kwestii 
niezbadanych, nad którymi warto by było się zastanowić.
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UKRAINIAN CROSSROADS

In her interpretive analysis of Jarosław Poliszczuk’s Ukrainian Crossro-
ads. Studies, Monika Krawiel emphasizes the fact that it offers a very in-
teresting perspective on the Ukrainian literature and culture at the turn of 
the 19th and 20th centuries, as well as on the condition of the humanities 
in contemporary Ukraine. It is, as she argues, of paramount importance as 
these days Ukraine has again become hot news in the media. The political 

Monika Krawiel, Ukraińskie rozstaje



Bibliotekarz Podlaski 263

Re
ce

nz
je

 n
au

ko
w

e

upheaval in the country has shown that the Ukrainians are able to unite 
so as to struggle for their national and cultural identity. Poliszczuk enco-
urages his readers to deepen their knowledge of the Ukrainian literature, 
whose history has not been sufficiently explored yet, but which still offers 
food for academic and non-academic thought.

Key words: Jarosław Poliszczuk, Tatiana Mejzerska, Jarosław Ławski, Mi-
chał Siedlecki, Ukrainian literature and culture at the turn of the 19th and 
20th centuries, essay
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