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Krytyka mitu polskiej misji cywilizacyjnej na 
Wschodzie w powieści Łesia Martowicza Zabobon

Mit polsko-ukraińskiego pogranicza kulturowego, częściej w tradycji polskiej, 
zwłaszcza politycznej, nazywanego Kresami Wschodnimi1, stał się w XX wieku 
swoistą kumulacją kilku innych zasadniczo ważnych polskich mitów narodo-
wych, między innymi: „złotego wieku” historii ojczystej, antemurale christia-
nitatis, kresowca katolika, misji cywilizacyjnej na Wschodzie, mitu unijnego 
(Jagiellońskiego), polonocentrycznego (Łozowska 2004: 7), a także ich pomniej-
szych odgałęzień. Z mitem kresowym łączy się również zindywidualizowany 
mit początku – wizja dzieciństwa i rodzinnego gniazda, która po drugiej wojnie 
światowej przerodziła się w obraz utraconej arkadii. Sentymentalne marzenia 
o Kresach czy nostalgia za krajobrazem tak zwanych krajów ukrainnych sięga 
swymi korzeniami literatury romantycznej2, podobnie jak mit polskiego mesja-
nizmu, który, według Marii Janion, stał się formą rekompensaty dla polskiego 

 * kataglin@wp.pl
 1 Na przestrzeni XVII–XVIII w. Kresy Wschodnie oznaczały linię wojskowego pogranicza 

na Ukrainie wschodniej oraz tamtejsze formacje straży granicznej; z czasem Kresami na-
zywano – i często jest tak do dziś – ziemie wschodnie dawnej Rzeczypospolitej w grani-
cach z 1772 r. W epoce romantyzmu termin ten coraz częściej tracił swe historyczno-geo-
graficzne znaczenie i przechodził w „sferę myśli i obrazu” (zob. m.in.: Kieniewicz 1991).

 2 Ambiwalentne przedstawienia Ukrainy jako symbolu nieograniczonej wolności oraz lęku 
przed niestabilnością i niespodziankami losu znalazły szczególne miejsce w twórczości 
poetów romantycznych – Juliusza Słowackiego oraz pisarzy z grona ukraińskiej szkoły: 
Antoniego Malczewskiego, Józefa Bohdana Zaleskiego, Seweryna Goszczyńskiego. W ową 
malowniczą przestrzeń wpisywał się często eksponowany w literaturze romantycznej obraz 
Kozaka, który z jednej strony był kwintesencją ludu wolnego i pięknego, a z drugiej dzi-
kim i mściwym buntownikiem. Dwojakie przedstawienie Ukrainy w epoce romantyzmu 
znalazło swoją kontynuację w dwudziestowiecznych literackich wyobrażeniach ziem kre-
sowych, między innymi w twórczości: Leopolda Buczkowskiego, Juliana Stryjkowskiego, 
Włodzimierza Odojewskiego, Zofii Kossak-Szczuckiej, Marii Dunin-Kozickiej, gdzie za-
zwyczaj funkcjonuje jako „obraz świata w wigilię katastrofy” (Nesteruk 1989: 175).
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poczucia bezsilności, peryferyjności oraz niższości wobec Zachodu. Owa kom-
pensacja jest w sposób szczególny obecna w narracjach sławiących wyższość 
tradycyjnej kultury polskiej nad niemoralną kulturą Zachodu oraz polskie po-
słannictwo cywilizacyjno-religijne na Wschodzie (Janion 2007: 12).

Wizja Polski jako antemurale christianitatis bezpośrednio wiąże się z prze-
świadczeniem o paternalistycznym charakterze kultury polskiej na pograniczu 
wschodnim oraz z traktowaniem Rusinów-Ukraińców jako kulturowych „młod-
szych braci” (Wapiński 2002: 51). Dlatego za czasów monarchii austro-węgier-
skiej narodowe aspiracje galicyjskich Ukraińców były przyjmowane przez część 
Polaków, w szczególności tych na emigracji, i to nie tylko tej Wielkiej, jako 
olbrzymie nieporozumienie, burzące plany restytuowania Rzeczypospolitej 
w granicach z 1772 roku, jak również niweczące ideę federacji narodów Polski, 
Litwy i Ukrainy (Grünberg 2005: 203–208). Marzenia o powrocie Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów łączyły się ze wspomnieniem świetności i prymatu 
kultury polskiej na terenie od Bałtyku po Morze Czarne.

Faktem jest, iż Rzeczpospolita, która pozostawała pod nieustannym wpły-
wem zachodniego kręgu cywilizacyjnego, stała się pośrednikiem w przyswaja-
niu kultury europejskiej przez Słowian wschodnich. To właśnie oddziaływanie 
obyczajowości polskiej na lokalną ruską przyspieszyło proces okcydentalizacji 
Rusi-Ukrainy (Orzechowski 1989: 21) oraz umożliwiło szlachcie ruskiej włącze-
nie się w proces przemian kulturowych odbywających się w Europie Zachodniej 
na przełomie XVI–XVII wieku. Dzięki motywowanemu geograficznie i histo-
rycznie pośrednictwu kultury polskiej najnowsze prądy zachodnie nie ominę-
ły tych terenów. Jednym z następstw było to, że pośród Słowian wschodnich 
obrządku prawosławnego jedynie Rusini-Ukraińcy przeszli przez dobę rene-
sansu, a przede wszystkim przez okres baroku i kontrreformacji (Szewczenko 
2001: 137) (jakkolwiek nie należy przeceniać wpływu zachodnioeuropejskiej 
formacji kulturowej: jeśliby pozwoliła na to polityczna fortuna, na terytorium 
Rusi nadal przeważałaby kultura bizantyjska). Najwyrazistszym przykładem 
akulturacji zachodnich wzorców, które na terenie Rusi współistniały wraz 
z wpływami cywilizacji chrześcijańskiego Wschodu, jest światopogląd uczo-
nych, poetów, filozofów z kręgu Kolegium Mohylańskiego – pierwszej ruskiej 
szkoły wyższej, założonej w Kijowie w 1632 roku. Z jednej strony jej profeso-
rowie za priorytet stawiali sobie kształcenie adeptów prawosławia i twórców 
kultury bizantyjsko-wschodniosłowiańskiego rodowodu oraz przeciwstawianie 
się ekspansywnej w istocie kulturze łacińskiej, z drugiej – uczelnia była otwarta 
na świat łaciński, a może wręcz uzależniona od najnowszych idei, poglądów es-
tetycznych i filozoficznych epoki renesansu i baroku, które najczęściej czerpano 
za pośrednictwem literatury polskiej. Językiem polskim, oprócz języka ruskie-
go, greki i łaciny, posługiwano się w kijowskiej uczelni jako mową nauki i lite-
ratury (zob. Łużny 1966).

Oprócz pozytywnego zjawiska pośrednictwa polskiego w ruskiej akulturacji 
osiągnięć cywilizacji Zachodu badacze od niedawna wskazują także na nega-
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tywne aspekty wpływów polskiej kultury zachodniej, widząc w nich przejaw 
dominacji i polonizacji lokalnej kultury rusko-bizantyjskiej (zob. między inny-
mi: Orzechowski 1989; Szewczenko 2001; Wapiński 2002; Beauvois 2005). Od 
czasu podpisania unii lubelskiej w 1569 roku wraz ze wzmożoną ekspansją kul-
tury polskiej na Rusi – już nie galicyjskiej, z epoki Kazimierza Wielkiego, lecz 
tej, którą nazwano później „Wielką Ukrainą” – upowszechniała się polonizacja 
miejscowej elity, ponieważ jedynie wymuszona, a nie dobrowolna asymilacja 
dawała jej możliwość awansu i otrzymania przywilejów równych szlachcie pol-
skiej. Zjawisko powszechnego przyjęcia kultury polskiej przez ruski stan wyż-
szy przyczyniło się do zmarginalizowania rodzimej kultury, a często nawet do 
zamiany miejscowych cerkiewnosłowiańskich tradycji na nowe wartości rzym-
skokatolickie (Szewczenko 2001: 125–127).

Współczesne opracowania dotyczące losów oraz długotrwałego znaczenia 
polskiej obecności na Kresach w znakomitej większości traktują jej różnorakie 
aspekty w sposób polonocentrycznie wybiórczy3. Nagminnie mówi się o harmo-
nijnym współistnieniu kultur, wymianie tradycji, nawet polifoniczności, zapo-
minając, że owo „przenikanie” nie było wzajemne, lecz łączyło się z motywo-
waną politycznie zależnością kultury ruskiej od dominującej kultury polskiej. 
Za wzór człowieka pogranicza najczęściej stawiana jest osobowość typu gen-
te Ruthenus, natione Polonus (np. Stanisław Orzechowski), pomijając fakt, że 
taka eklektyczna tożsamość, wzbogacając kulturę polską, zubożała jednocze-
śnie kulturę ruską, pozbawiając ją elity intelektualnej. Deklaracja „z pochodze-
nia Rusin, narodowości polskiej”, popularna również wśród niektórych Rusinów 
w dziewiętnastowiecznej Galicji, w sposób dobitny została skrytykowana przez 
nowoczesnego Rusina – Iwana Frankę, dla którego formuła natione Polonus 
była równoznaczna z finis Ukrainae (Sosnowska 2003).

Polonocentryczna i wyłącznie polonofilska wizja Kresów w badaniach współ-
czesnych okazuje się narodowym wyobrażeniem, a nie dialogiem między kul-
turami. Na ten fakt zwrócił już uwagę Daniel Beauvois, który zakwestionował 
wartość poznawczą polskiego dyskursu kresowego, pozostającego w sferze na-
rodowych mitów, sentymentalnych marzeń i tęsknoty za utraconą wielkością 
(Beauvois 1994: 93–105). W sukurs francuskiemu historykowi przyszedł polski 
badacz Bogusław Bakuła, który analizując prace historycznoliterackie dotyczące 
literatury kresowej, zwrócił uwagę na ich pozorne zainteresowanie tematem wie-
lokulturowości, jak również na ich rzeczywisty polski izolacjonizm narodowo- 
-kulturowy. Według Bakuły literaturoznawcy zajmujący się omawianą kwestią 
„bezwiednie polonizują wielokulturową perspektywę «kresów» czy «pograni-
czy»” (Bakuła 2006: 23). Dlatego badacz ów proponuje odczytywać dyskurs kre-
sowy z wielorakich perspektyw, bez uprzedzeń, w języku badań porównawczych 

 3 Jedynie sygnalizuję ten problem. Szerzej kwestią nierzetelnych badań kresoznawczych, po-
zostających ciągle w sferze narodowego monologu zajął się B. Bakuła w artykule Kolonialne 
i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki) (2006).
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i postkolonialnych (Bakuła 2006: 32). Na przydatność matrycy postkolonialnej 
w badaniu zależności kulturowej na pograniczu polsko-ukraińskim zwrócił 
również uwagę literaturoznawca Aleksander Fiut. Według niego konieczne jest 
przypomnienie, w szeroko pojętych badaniach kulturologicznych, o tym okresie 
w dziejach Polaków, kiedy nie byli oni uciemiężonym narodem, ale w ramach 
swego państwa – Rzeczypospolitej – sami prowadzili politykę ekspansji, ograni-
czając w ten sposób rozwój kultur miejscowych na Kresach Wschodnich. Wybór 
takiej perspektywy mógłby dodatkowo ustrzec badaczy przed pułapką utwier-
dzania pychy samozwańczego narodu wybranego (Fiut 2006: 31–33).

Najnowsze propozycje literaturoznawców dotyczące „przebudowy” historii lite-
ratury kresowej oraz nowego krytycznego ujęcia polsko-ukraińskich stosunków 
kulturowych na pograniczu stały się dla mnie główną inspiracją przy pisaniu ni-
niejszego artykułu. Wprawdzie nie są to jeszcze kompleksowe badania kompara-
tystyczne dotyczące różnych spojrzeń na rzeczywistość wielonarodową, próbuję 
jednak ukazać w kontekście polskiego wyobrażenia Kresów inne – ukraińskie 
– spojrzenie na kwestię zarówno zderzenia, jak i przenikania się kultur w Galicji 
Wschodniej za czasów monarchii austro-węgierskiej. W tym celu wykorzysta-
łam obraz wsi galicyjskiej przedstawiony w powieści satyrycznej Łesia Marto-
wicza4 Zabobon. Próba skonfrontowania dwóch (polskiej i ukraińskiej) wizji tej 
samej polsko-ukraińskiej rzeczywistości nie ma na celu dyskredytowania któ-
rejkolwiek z nich. Jak się okaże, obydwa dyskursy dotyczące pogranicza mogą 
być tak samo wartościowe, jeśli wprowadzi się je w sferę badań porównaw-
czych, demaskujących stereotypowe polonocentryczne widzenie rzeczywistości 
„heterogenicznych” Kresów.

 4 Łeś Martowіcz (Лесь Мартович, 1882–1916) – ukraiński satyryk, działacz społeczny, re-
daktor czasopism „Chliborob” („Rolnik”) i „Hromadśkyj Hołos” („Głos Obywatelski”), 
doktor prawa. Jeszcze jako uczeń polskiego gimnazjum w Kołomyi popadł w konflikt z na-
uczycielami za swą działalność społeczną (m.in. wraz z późniejszym prozaikiem Wasy-
lem Stefanykiem zakładał czytelnie ukraińskie we wsiach Galicji Wschodniej), był więc 
zmuszony kontynuować naukę w gimnazjum w Drohobyczu. Po ukończeniu gimnazjum 
i zdaniu egzaminów maturalnych w 1892 r. wstąpił na wydział prawa uniwersytetu w Czer-
niowcach, studia kontynuował na uniwersytecie lwowskim, który ukończył w 1909 r. Przy-
znawał się do trzech namiętności swego życia – trzech „p” – письменства (pisarstwa), 
пива (piwa) i парубоцтва (kawalerstwa). Według pisarza i poznawanych przezeń kobiet, 
owe trzy „p” trudno było pogodzić z czwartym – подружжям (małżeństwem). Umarł 
w galicyjskiej wsi Pohorysk, gdzie pracował jako nadzorca jeńców z armii rosyjskiej.

  Martowicz jest autorem opowiadań, tekstów publicystycznych oraz powieści Zabobon 
(1911), która stanowi ukoronowanie jego dorobku pisarskiego. Głównymi bohaterami 
swych utworów uczynił ukraińskich chłopów z Galicji Wschodniej. Komizm, sarkazm, 
czasem śmiech przez łzy – to charakterystyczne cechy jego twórczości. W Zabobonie 
stylem satyrycznym nakreślił sytuację społeczno-polityczną w Galicji początku XX w. na 
tle polityki wewnętrznej monarchii austro-węgierskiej. Ze sporą dozą komizmu tworzył 
psychologiczne portrety m.in. ukraińskich chłopów, polskich rządców, duchowieństwa 
greckokatolickiego, działaczy politycznych.
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Łeś Martowicz tworzył w okresie fin de siècle’u, kiedy w ukraińskim życiu 
umysłowym toczyła się dyskusja między przedstawicielami starego i młodego 
pokolenia. Pierwsza formacja, na czele z Iwanem Franką5, literaturę postrzegała 
zgodnie z dziewiętnastowieczną tradycją realizmu etnograficznego jako główny 
nośnik idei „proswitiańskiej”6, natomiast druga, reprezentowana między innymi 
przez Mykołę Woronego7 i poetów z kręgu Młodej Muzy8, pragnęła przeszcze-
pić na grunt literatury ukraińskiej najnowsze prądy europejskiego modernizmu 
i odejść w ten sposób od idei utylitaryzmu sztuki. Martowicz w sposób szczegól-
ny nie angażował się w ówczesne dysputy literackie. Pozostał wiernym tradycji 
realizmu, a jego utwory satyryczne były swoistą galicyjską kontynuacją komicz-
nych przedstawień dziewiętnastowiecznej wsi ukraińskiej pod panowaniem Im-
perium Rosyjskiego stworzonych przez Iwana Neczuja-Łewyckiego9. Z drugiej 
strony uważna lektura dzieł tego pisarza pozwala odnaleźć wiele oryginalnych 
ujęć: szczególne typy psychologiczne bohaterów (między innymi odważne, freu-
dowskie opisy wewnętrzne Sławka Matczuka, obnażające nawet jego sferę libido) 
i jednocześnie pewnego rodzaju zabawa stereotypami, wyolbrzymienie i uogól-
nienie zjawisk społecznych, kulturowych, ukazanie ich w krzywym zwierciadle. 
Ciekawe jest również przedstawienie zjawiska zderzenia i przenikania się kultu-
ry ukraińskiej i polskiej w Woroniczach – jednej z galicyjskich wiosek. W Zabo-
bonie ukazane jest życie i relacje w społeczności wiejskiej, na którą składają się 
między innymi: ukraińscy chłopi, rodzina greckokatolickiego księdza Matczu-
ka oraz polscy rządcowie – małżeństwo Krańcowskich. Interesujące okazuje się 
przedstawienie polskiej wyspy kulturowej, którą reprezentują Krańcowscy, na tle 
miejscowej kultury ruskiej oraz skonfrontowanie tego przedstawienia z tradycyj-
nymi polskimi wyobrażeniami kultury kresowej: z owymi drewnianymi dwor-
kami – ostoją obyczajowości polskiej, a nawet symbolem wolności i tożsamości 
narodowej, bądź z często cytowanym stwierdzeniem Józefa Piłsudskiego, który 
Polskę porównywał do obwarzanka: „Kresy urodzajne, centrum – nic”10.

 5 Iwan Franko (Іван Франко, 1859–1916) – ukraiński poeta, prozaik, dramaturg, tłumacz, hi-
storyk literatury oraz działacz społeczny, tytan pracy, erudyta, poliglota; wprawdzie w pu-
blicystyce reprezentował poglądy dziewiętnastowiecznego realizmu, jednak jako pisarz nie-
jednokrotnie tworzył w zgodzie z poetyką modernistyczną, m.in. był autorem pierwszego 
w literaturze ukraińskiej dekadenckiego zbioru poezji Зів’яле лисття (Zwiędłe liście).

 6 Proswita (Просвіта) – ukraińska organizacja społeczno-oświatowa założona we Lwowie 
w 1868 r.; za główne zadanie stawiała sobie „szerzenie oświaty wśród ludu w kierunku 
moralnym, materialnym i politycznym” oraz sprzyjanie rozwojowi języka ukraińskiego.

 7 Mykoła Worony (Микола Вороний, 1871–1938) – poeta, krytyk teatralny, tłumacz, re-
daktor modernistycznego almanachu „З-над хмар і долин” („Znad chmur i dolin”).

 8 Młoda Muza (Молода Муза) – modernistyczna formacja literacko-artystyczna, powstała pod 
wpływem europejskich ruchów artystycznych, działająca we Lwowie w latach 1906–1909.

 9 Iwan Neczuj-Łewycki (Іван Нечуй-Левицький, 1838–1918) – pisarz, pedagog, etnograf, 
autor powieści obyczajowych, dramatów historycznych, prac etnograficznych.

 10 Słynne stwierdzenie Józefa Piłsudskiego jest często przywoływane, chociażby w większo-
ści internetowych baz polskich cytatów (zob. m.in.: http://ecytaty.pl/Polska/3445.html [luty 
2009]).
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Już sam fakt, że rzeczywistość woroniecka jest fikcją literacką stworzoną 
przez prozaika ukraińskiego, wprowadza czytelnika w inne doświadczanie Ga-
licji Wschodniej niż w literaturze polskiej. Diametralnie zmienia się perspekty-
wa – zamiast kresowego patrioty, broniącego wartości katolickich, mamy Krań-
cowskiego, rządcę dóbr w Woroniczach:

Na jego temat krążyła pogłoska, którą inteligencja przyjmowała z drwiną 
i zawiścią, natomiast chłopi z szacunkiem, że jest on nieślubnym synem wła-
ścicielki, baronowej. Mieszkała ona w dobrach swojego męża gdzieś na Podolu, 
a  w Woroniczach nie pokazywała się nigdy. Coś musiało łączyć Krańcowskie-
go z baronową, inaczej na pewno nie trzymałaby takiego rządcy ani jednego 
dnia. Był on nałogowym pijakiem, ale nie z tych, którzy piją codziennie. Był 
czas, kiedy nie pił wcale, ale gdy tylko imał się picia, przepadał z domu na 
dwa, trzy tygodnie11 (Маrtowicz 1954: 245).

Krańcowscy pozostawali w bliskich kontaktach jedynie z Matczukami, jako 
ruskimi przedstawicielami woronieckiej warstwy uprzywilejowanej. Owa za-
żyłość wiązała się z niekłamanym zaufaniem, jakim rządczyni darzyła rodzi-
nę parocha Woronicz. Przed nimi nie musiała ukrywać alkoholicznego nało-
gu męża. „Wstyd jej było w obcym domu nakazywać gospodarzom, żeby nie 
pokazywali mężowi wódki. A u Matczuków niczego się nie obawiała, bo jako 
bliscy sąsiedzi, wiedzieli o wszystkim” (Мartowicz 1954: 245–246). Wstydliwe 
przyzwyczajenie rządcy zbliżyło do siebie nie tylko te dwie rodziny. Pijaństwo 
Krańcowskiego sprzyjało zawieraniu również innych przyjaźni, ale zwłaszcza 
wśród ukraińskich chłopów, których ów rozpijał z wielkim zaangażowaniem. 
Rządca woroniecki jest typowym antybohaterem, w żadnej kwestii nie może 
posłużyć jako autorytet. Łeś Martowicz ostatecznie i bezpowrotnie zrzucił 
z piedestału niezasłużonego przedstawiciela wartości kultury Zachodu. Oprócz 
tego nie przedstawił w swej powieści jakiejkolwiek innego godnego reprezen-
tanta polskiej obyczajowości. Także małżonka Krańcowskiego zwraca uwagę 
na niedorzeczność sytuacji politycznej i społecznej, która jedynie ze względu 
na narodowość pozwala ludziom tego pokroju co Krańcowski nadal piastować 
wysokie urzędy: 

Ot w naszym powiecie zrobili z mego kochanego męża i członka rady po-
wiatowej, i przedstawiciela rady szkolnej, i jakiegoś delegata do spraw dróg, 
choć dobrze wiedzą, co z niego za ziółko. Tylko dlatego, że jest Polakiem. 
A on sobie ładniutko wszystkie pieniądze powiatowe zabiera i ze skrzypkiem 
Iwanem się bawi. Już kilka razy płaciłam za niego po kilka setek. Ale teraz nie 
dam, choćby się miała zawalić cała Polska (Маrtowicz 1954: 270).

 11 Wszystkie cytowane polskojęzyczne fragmenty powieści Zabobon Łesia Martowicza 
w tłumaczeniu autorki.
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Znamienne jest, że rządczyni w przytoczonym fragmencie, choć ironicznie, to 
jednak przywołuje „całą Polskę”, w rzeczywistości jest więc świadoma misji, któ-
rą mogliby jako Polacy spełniać w Galicji Wschodniej: być bastionem polskości 
na pograniczu, podobnie jak wszyscy kresowiacy. Jednak okazuje się, że głowa 
rodziny w sposób mniej niż znikomy wypełnia powierzone mu posłannictwo.

Zażyłość z rodziną greckokatolickiego duchownego zaowocowała drugą, jesz-
cze większą komitywą pani Krańcowskiej ze Sławkiem, synem księdza Matczu-
ka. Nieszczęśliwa rządczyni, narażona na kolejne wybryki swego męża, szukała 
pocieszenia w ramionach innego mężczyzny. Padło na Sławka: zakompleksio-
nego, zabobonnego i niegrzeszącego inteligencją Rusina jako jedynego w Woro-
niczach niechłopskiego i wolnego mężczyznę. Krańcowska zdaje się nie zważać 
na wszelkie ułomności popowicza, jej egzaltowana i romantyczna osobowość 
z powodzeniem idealizuje Matczuka, czyniąc go w wyobraźni nieskazitelnym 
kochankiem. Nawet nie zdaje sobie sprawy, jak wręcz atawistyczne marzenia 
skrywają się w głowie tego niepozornego młodzieńca:

Naraz ogarnęło go nieprzemożne pragnienie samca rzucić się na te ustecz-
ka, całować je, kąsać, gryźć. Używać tego dobra aż do obrzydzenia, potem 
splunąć i sobie pójść (Мartowicz 1954: 305).

Niewysublimowane pragnienia młodego Matczuka, który „w kobiecie nie do-
strzegał nikogo więcej oprócz samicy”, ponieważ „bliżej poznał kobiety jedynie 
w domach rozpusty” (Маrtowicz 1954: 301), ukazują szerszy problem przedmio-
towego traktowania kobiet. Dodatkowo Sławko nie miał żadnego baczenia na to, 
że kobieta, która stała się przedmiotem jego pożądania, jako Polka przynależała 
do kultury, którą sama zwykła uważać za wyższą i reprezentatywną w Galicji. 
Jednym słowem młody Rusin w swej wyobraźni dopuszcza się gwałtu na przed-
stawicielce ówczesnej elity polskiej.

W Zabobonie miasto jednoznacznie ukazane jest jako źródło demoralizacji 
oraz poniżenia kobiety. To mieszczanie, czyli w większości Polacy12, dają zły 
przykład kształcącej się w miastach młodzieży czy dziewczętom poszukującym 
tam pracy. Na ten problem zwraca Sławkowi uwagę student Poturajczyn, który 
przybywa do Woronicz w celu założenia biblioteki (to bodajże jedyny bohater, 
któremu szczerze zależy na losie wiejskiej społeczności): 

Pan nie zdaje sobie sprawy, jaka tutaj jest demoralizacja. Woroniczanie 
przejęli z miasta wszystko co najgorsze. Stąd kilka dziewcząt czy młódek cho-
dzi do miasta się prostytuować. Nie uważają tego za coś złego, bo widzą, że 
państwo w miastach robi tak samo. Jeśli któraś dziewczyna ma możliwość 

 12 Np. Lwów był miastem w większości zamieszkanym przez Polaków. Wszystkie miasta 
galicyjskie miały kulturowo polski charakter.
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nająć się jako mamka [która częściej niż dzieciom miała służyć „pomocą” ich 
ojcu – K.G.], to rodzice tylko się cieszą (Маrtowicz 1954: 289).

W powieści funkcjonuje zupełnie inne przekonanie o roli kultury polskiej 
na pograniczu i na pewno w żaden sposób nie przystaje ono do polskiego mitu 
o posłannictwie cywilizacyjnym na Wschodzie. Lektura Zabobonu niejako de-
konstruuje wizję pokojowego i twórczego współistnienia kultur na Kresach 
oraz demitologizuje przekonanie o wyższości i prymacie wzorców polskich nad 
wzorcami ukraińskimi. Powieść Łesia Martowicza jest bodajże jedyną w lite-
raturze ukraińskiej tego typu wizją krachu polskiej wersji transmisji kultury 
Zachodu na Wschód. Martowicz ukazuje, że obecność kultury polskiej nega-
tywnie wpływa na obyczajowość ukraińską, wręcz ją degeneruje. Symbolem 
tego zjawiska jest kończące utwór małżeństwo Sławka Matczuka z nauczycielką 
Bronią, Polką, której reputacja była wielce podejrzana.

Narrator Zabobonu jest również zdania, że pragmatyzm Polaków wyrugował 
charakterystyczne dla kultury ukraińskiej umiłowanie piękna:

Nie wiadomo, czy przez nieurodzajną ziemię tutejsi ludzie zatracili poczu-
cie potrzeby upiększania swoich domów, czy przez nie tak dalekie sąsiedztwo 
Mazurów? Bo Mazur nie lubuje się w ozdobach. Stara się o to, co jest jemu 
potrzebne, a nie o to, co piękne (Маrtowicz 1954: 313).

Woronieccy chłopi wskazują wyłącznie na jedną cechę (praktyczną, lecz nie-
chwalebną), którą warto byłoby przejąć od Polaków:

[...] powinniśmy uczyć się od Polaków rozumu, bo potrafią kraść głosy na wy-
borach i dzięki temu mają więcej posłów, niż im by się należało (Маrtowicz 
1954: 289).

Sprawa wyborów była dla Martowicza bodajże najbardziej frapującym zagad-
nieniem, któremu poświęcił znaczną część swych utworów. Wymienia w nich 
wiele sposobów, które były stosowane przez Polaków w celu zwiększenia swej 
reprezentacji w sejmie galicyjskim: poczynając od agitacji, przekupstwa, fałszo-
wania głosów, na represjach wobec niepokornych ruskich chłopów kończąc.

Obyczajowość pogranicza przedstawiona przez Martowicza nie jest harmo-
nijna, a raczej potwierdza Foucaultowską koncepcję kultury jako przestrzeni 
konfliktów między władzą a jednostką (zob. Foucault 1993). Ukraiński pisarz 
wyraźnie wskazuje na uzależnienie kultury ukraińskiej od silniejszego dyskur-
su polskiego. Powoli zdają sobie z tego sprawę coraz bardziej uświadomieni na-
rodowo woronieccy chłopi, którzy odważnie definiują swoją sytuację społeczną 
i zarazem narodową:
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[...] chłopu niczego nie wolno, zaraz panowie zamykają. Ale myśmy sobie tak 
postanowili, że choćby nas wszystkich powsadzali do kryminałów, to my swo-
jego nie porzucimy. Bardzo nie lubią ci Polacy, kiedy Rusin przychodzi do 
rozumu (Маrtowicz 1954: 331).

Opisany przez prozaika rozwój świadomości społecznej i narodowej wśród 
ruskich chłopów łączył się z powszechnymi wówczas ideami socjalistycznymi. 
Przedstawiciele inteligencji ukraińskiej – w tym Łeś Martowicz – za główne 
w swej działalności zadanie stawiali edukację oraz społeczne, a następnie naro-
dowe uświadamianie chłopów. Zabobon ma więc być przede wszystkim dziełem 
utylitarnym oraz nośnikiem konkretnej ideowej i politycznej wizji. Priorytetem 
dla ówczesnych działaczy społecznych, podobnie jak dla Poturajczyna z Zabo-
bonu, była walka z analfabetyzmem wśród ukraińskich chłopów i ogólne dąże-
nie do nadania większej rangi językowi ukraińskiemu, ponieważ ciągle symbo-
lem kulturowej dominacji Polaków w Galicji Wschodniej była obecność języka 
polskiego w polityce, szkolnictwie i urzędach. Od 1867 roku drugim po nie-
mieckim językiem urzędowym stał się język polski, co łączyło się z dyskrymi-
nowaniem języka ukraińskiego13 oraz narzucaniem Rusinom polskich „praktyk 
symbolicznych” i takiegoż spojrzenia na rzeczywistość galicyjską. Ówczesne 
stosunki międzykulturowe zdają się potwierdzać teorię „przemocy symbolicz-
nej” Pierre’a Bourdieu i Jeana Claude’a Passerona, według których ideą języka 
nie jest komunikacja, ale walka o  „władzę symboliczną” toczona między jed-
nostkami i grupami społecznymi (zob. Bourdieu, Passeron 2006).

Martowicz w sposób sarkastyczny opisuje w swej powieści pozorną galicyjską 
wielojęzyczność, która w rzeczywistości zubażała miejscowy język ruski, ani też 
nie służyła polszczyźnie. Prozaik nakreśla czytelnikowi dosyć skrajny przypa-
dek „poliglotyzmu” reprezentowanego przez córkę księdza Matczuka – Halę:

[...] Hala popsuła sobie język jeszcze w szkole, w instytucie. Tam uczyła się 
trzech języków: ukraińskiego, polskiego i niemieckiego. Języków obcych oczy-
wiście się nie nauczyła, a swój rodzimy pokaleczyła. Bo, pominąwszy fakt, że 
języka ojczystego uczyli ją nauczyciele i nauczycielki, którzy sami dobrze nie 
znali tego języka, z Halą zaszedł taki przypadek, że pozapominała te słowa, 
które przed nauką w szkole wyniosła z domu. Jedno obce słowo wygoniło z jej 
mózgu dwa rodzime. Prawdopodobnie w jej głowie nie mogło zmieścić się aż 
tyle nowych pojęć. Albo głowa za wąska, albo substancja mózgowa gorszego 
gatunku, bo mimo tego że dodawała do swojego języka słowa polskie i czasa-
mi niemieckie, to i tak ciągle brakowało jej słów (Маrtowicz 1954: 392).

 13 W Galicji ukraińscy chłopi mieli utrudniony dostęp do oświaty. W 1904 r. do szkół śred-
nich uczęszczało 20 664 Polaków i 4557 Ukraińców, spośród których tylko 2173 pobierało 
naukę w języku ojczystym (za: Grünberg 2005: 174).
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Pisarz ukazuje jeszcze inne hybrydy językowe, tym razem w wydaniu samego 
księdza Matczuka, który rozmawiając z Krańcowską, usilnie, lecz bez widocz-
nych skutków stara się spolonizować swój język. Nie bez znaczenia jest fakt, że 
ksiądz – reprezentant dominującej w Woroniczach kultury ruskiej – w towarzy-
stwie rządczyni próbuje jednak rozmawiać w obcym mu języku polskim:

Rozmawiali [z Krańcowską] po polsku. Ksiądz niemiłosiernie kaleczył pol-
szczyznę. Wypowiadał słowa ukraińskie, a tylko starał się je wymawiać na 
sposób polski na tyle, na ile pozwalały mu na to usta, które zwykły do języ-
ka ruskiego. Najbardziej męczył go dźwięk „ł”, bo w żaden sposób nie mógł 
wypowiedzieć go na końcu słowa. Pomagał sobie, zamieniając dźwięk „ł” na 
miękkie „l” i mówił: „chodzil, robil, stal sien”. Wymyślił sobie dogodną wy-
mowę także dla charakterystycznego w języku polskim zbiegu głosek skrzy-
piących. Nie był w stanie od razu wykrztusić z siebie tych dźwięków, dlatego, 
aby zyskać na melodyjności, dodawał do wyrazu „i”, mówiąc „ iszczszeg ła” 
zamiast  „s t r zeg ła” (Маrtowicz 1954: 255).

Chociaż, jak się okazuje, również polszczyzna Krańcowskich nie pozostawa-
ła bierna wobec wpływów mowy miejscowej. Rządca całkowicie zrezygnował 
z języka polskiego. Rządczyni pozostała przy nim, lecz otwarcie i w sposób nie-
zwykle kontrowersyjny wypowiada przed Sławkiem Matczukiem swoje zdanie 
na temat fatalnej kondycji polszczyzny kresowiaków14:

Jej [Krańcowskiej] ciotka nalegała, żeby dzieci, według starego zwyczaju, 
koniecznie mówiły po francusku. Ale ona sama nie widzi w tym żadnej ko-
rzyści. Jej syn będzie kaleczył jeszcze jeden język. Bo i po polsku źle mówi. 
Zresztą nic w tym dziwnego, skoro częściej słyszy język ukraiński niż polski. 
Ona sama przywykła do jakiegoś żargonu, którego raczej nie można nazwać 
językiem polskim (Маrtowicz 1954: 269).

Upadek czystej polszczyzny dotyka przede wszystkim dzieci, czyli tych, któ-
rzy mają być przyszłą ostoją polskich tradycji w Galicji Wschodniej. W tym 
przypadku mamy więc do czynienia z całkiem inną sytuacją niż w miastach 
galicyjskich: podczas gdy Hala Matczuk psuje swój rodzimy język w miejskiej 
szkole, dzieci Krańcowskich za pośrednictwem przyswajanego sobie na wsi ję-
zyka ukraińskiego poddają się miejscowym „praktykom symbolicznym”, a ich 
polska tożsamość narodowa stoi pod wielkim znakiem zapytania.

 14 Wypowiedź Krańcowskiej na temat stanu polszczyzny jest w powieści jedynie deklaracją 
metajęzykową, Martowicz nie zdecydował się bowiem ukazać czytelnikowi rzeczywiste-
go języka rządczyni, która w Zabobonie przemawia językiem ukraińskim.
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Rządczyni wydaje się świadoma owego zagrożenia, śmiało więc pokpiwa 
sobie z wszelkich manipulacji polskich zaangażowanych ideologicznie języko-
znawców, chcących ukryć ów niepokojący stan polszczyzny w Galicji:

– Ale nasi uczeni są bardzo chytrzy. Chcą nam wmówić, że my tutaj wśród 
Rusinów wymawiamy słowa polskie po litewsku. Kiedyś mało tu nie umarłam 
ze śmiechu. Zajrzałam do gramatyki polskiej, odnalazłam tam wszystkie na-
sze błędy wobec polszczyzny i wyczytałam, że Polacy w Galicji Wschodniej 
mówią po litewsku. Niech pan tylko pomyśli, przecież na oczy nigdy nie wi-
działam żadnego Litwina, a tu się dowiaduję, że sama mówię po litewsku. [...] 
Myślę, że piszą tak w naszych gramatykach po to, aby Rusini nie byli dumni, 
że psują nam język. Dla litewskich Polaków piszą zapewne, że wymawiają sło-
wa polskie po angielsku. A my – tutejsi Polacy – cichcem przyznajemy się so-
bie, że dla nas bliższym od mazurskiego językiem jest ukraiński. Tylko pisać 
tego nie wolno. Zaraz krzyczeliby na nas, że się wynaradawiamy. Lecz mnie 
się zdaje, że prędzej, czy później musimy się wynarodowić, przecież nadal nie 
da się tak sztucznie podtrzymywać Polski (Маrtowicz 1954: 269–270).

Krańcowska, kierowana wprawdzie chęcią przypodobania się Sławkowi, wy-
daje krytyczną – i zarazem samokrytyczną – ocenę kultury polskiej w Galicji 
Wschodniej. Wypowiada narodowo obrazoburcze poglądy na temat ukrainizo-
wania się Polaków na „polskiej” Rusi, ośmiesza upowszechnianie absurdalnych 
poglądów językoznawczych, których celem jest zawoalowanie wpływów języ-
ka ukraińskiego na polszczyznę kresową. Jednocześnie sama Krańcowska staje 
się uosobieniem tamtejszej deprecjacji polskości. Jej chęć wejścia w szczególną 
konfidencję z młodym Rusinem, który zresztą traktuje ją jak pierwszą lepszą 
córę Koryntu, według ówczesnych zwyczajów jest typowym kulturowym meza-
liansem. Z drugiej strony warto zauważyć, że choć rządczyni przyznaje siłę kul-
turze ukraińskiej, wywierającej coraz większe wpływy na obyczajowość polską, 
to tak naprawdę jej widzenie owej kultury niczym nie różni się od powszechne-
go w Galicji pojmowania ukraińskości jako prowincjonalnego wydania kultury 
polskiej.

Rządczyni nie traktuje poważnie budzącej się niemal na jej oczach ukraiń-
skiej świadomości narodowej wśród chłopów. Działalność społeczną, mającą na 
celu założenie czytelni w Woroniczach i edukowanie Rusinów, porównuje do 
powstania zapamiętałych hajdamaków, którzy de facto jej imponują, bo „mają 
jakąś ideę i bezwzględnie idą w jej stronę” (Маrtowicz 1954: 326). W rodzącej 
się tożsamości ukraińskiej nie widzi długotrwałego procesu, lecz szalejący ży-
wioł, który, choć napawa lękiem, budzi jednoczesną fascynację. Krańcowska po-
wiela więc częste w polskiej tradycji ambiwalentne pojmowanie Ukraińców, ich 
kultury i dziejów. Polaków niejednokrotnie uwodził arkadyjski i zarazem kata-
stroficzny obraz Ukrainy przedstawiany w literaturze romantycznej, a następnie 
transponowany w pisarstwie kresowym. Postrzeganie „ziem ukrainnych” jako 
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równoległych symboli wolności oraz niepewności odbierało Ukrainie prawo do 
samookreślenia.

Łeś Martowicz ustami rządczyni trawestuje usilne dążenia Polaków do nie-
uzasadnionej kulturowej hegemonii na pograniczu. Woronicze stają się więc 
symbolicznymi kresami kultury polskiej w Galicji Wschodniej. Już samo na-
zwisko rządców jest znamienne: Krańcowscy reprezentują nie tyle krańcowość 
czy rubieże kultury polskiej na Kresach, ale i sam jej upadek jako kultury wy-
sokiej oraz nośnika wartości europejskich. Ów koniec łączy się z narodzinami 
nowej, ukraińskiej świadomości narodowej i jednoczesnym trwałym wejściem 
kultury ukraińskiej w bezpośredni związek z cywilizacją Zachodu.

Powieści Martowicza można, a nawet trzeba zarzucić tendencyjność w uka-
zaniu jedynie negatywnych aspektów obecności kultury polskiej w Galicji, nie-
mniej broni ją fakt, że jej głównym celem jest ośmieszenie negatywnych zjawisk 
życia społecznego i kulturowego za pomocą obrazu zdeformowanego, karyka-
tury czy hiperbolizacji. Dlatego ukraiński prozaik poddał zjadliwej krytyce nie 
tylko zachowanie Krańcowskich, lecz również zabobonnych chłopów i rodzinę 
greckokatolickiego księdza Matczuka – uosabiającą zdegradowaną inteligencję 
ruską. Lektura Zabobonu jest jednym z wielu sposobów ujmowania rzeczywi-
stości na styku kultur, co w następstwie zabiegów badawczych daje między in-
nymi przedstawioną powyżej próbę odczytania utworu jako innej, ukraińskiej, 
wizji pogranicza kulturowego.

Według Marii Janion, chęć „zdobycia dystansu wobec siebie, [...] rezygna-
cja z pretensji do dominacji, pogardy i lekceważenia «innych»” oraz pragnienie 
zrozumienia Drugiego powiązane są ze stworzeniem „nowej narracji”, opowie-
dzeniem „innej historii” (Janion 2007: 329). Otwartość na to, co inne, łączy się 
z wielką odwagą, siłą, a nawet z potencjałem twórczym. Przyjęcie Inności bez 
próby jej zdominowania jest znakiem dojrzałości i najwyższym stadium roz-
woju silnej tożsamości, która nie każe izolować się i uciekać przed Drugim, ale 
otwarcie i szczerze rozpocząć z nim dialog.
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Критика міфу польської цивілізаційної місії на Сході 
в повісті Леся Мартовича Забобон

РЕЗЮМ Е

Метою даної статті є спроба показати в контексті польського уявлення так званих 
Східних Кресів українське розуміння проблеми зіткнення та проникання культур 
у Східній Галичині в часи Австро-Угорщини. Як джерело для дослідження використано 
образ галицького села, створений Лесем Мартовичем (1882–1916) у повісті Забобон 
(1911). У статті зіставляються два – польські і українські – образи цієї самої польсько-
-української дійсності, цим способом впроваджуються два культурні дискурси, що 
стосуються пограниччя, у сферу компаративістичних і постколоніальних досліджень, 
яких головною метою є демаскувати стереотипне бачення дійсності «гетерогенної» 
Галичини.
В аналізі повісті Л. Мартовича, звертається увага насамперед на способи зображення 
присутності польської культури на пограниччі. Виявляється, що українське зображення 
тамтешніх культурних зв’язків зовсім інше від польського міфу про Польщу як 
цивілізаційного посередника на Сході. Забобон деконструює, в основному перед 
польським читачем, сприйняття Кресів як простору мирного і творчого співіснування 
культур та деміфологізує переконання про вищість польських культурних зразків на 
цій території.
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