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Abstrakt: Wolfgang Schlott, W POSZUKIWANIU POLSKO-UKRAI�SKIEGO DIALOGU: 
UWARUNKOWANIA I ARENY MI�DZYKULTUROWEGO DIALOGU W LATACH 1946–1989. 
„PORÓWNANIA“ 6, 2009, Vol. VI, ss. 225–237, ISSN 1733-165X. Artyku� przedstawia rozwój 
politycznego i historycznego dialogu polskiej i ukrai�skiej emigracji w latach 1945–1989. Emi-
gracje obu narodów, sk�adaj�ce si� w du	ej mierze z ich politycznych, wojskowych i kultural-
nych elit, stan��y przed historyczn� konieczno
ci� od�o	enia niedawnych wa
ni, na tle bez-
wzgl�dnie rozgrywanego w czasie II wojny konfliktu, i podj�cia wspólnych dzia�a� w celu 
wywierania wp�ywu na polityk� pa�stw zachodnich. Dzia�ania te nie zosta�y uwie�czone po-
wodzeniem, lecz pewna ilo
� wspólnych warto
ciowych inicjatyw, podejmowanych przez  
nieliczne polityczne ko�a polskie i ukrai�skie, stanowi dzi
 pozytywn� tradycj� polsko-ukra-
i�skiego dialogu w warunkach demokracji po roku 1989. Inicjatywa nale	a�a do 
rodowiska 
skupionego wokó� paryskiej „Kultury” oraz ukrai�skich emigracyjnych czasopism „Sucza-
snist’”, „Widnowa”. „Kultura” z inicjatywy J. Giedrojcia inicjowa�a wspólne deklaracje politycz-
ne cz�
ci 
rodowisk emigracyjnych, w tym polsko-ukrai�sk� i ukrai�sko-rosyjsk�. Deklaracje te 
stanowi�y momenty prze�omowe w psychologicznym nastawieniu nieufnych wobec siebie kó� 
emigracji. Powy	sze inicjatywy „Kultury” wp�ywa�y tak	e na przemiany wobec problematyki 
ukrai�skiej w Polsce, zw�aszcza w latach 80., kiedy równie	 dzia�aj�ce w podziemiu grupy Soli-
darno
ci, partii politycznych i 
rodowisk kulturalnych zacz��y poszukiwa� mo	liwo
ci dialogu  
z s�siednimi narodami, znajduj�cymi si� pod sowieck� okupacj�. 

Abstract: Wolfgang Schlott, IN SEARCH OF A POLISH-UKRAINIAN DIALOGUE: CONDITIONS 
AND PUBLIC-LEVEL TALKS FROM 1946 TILL 1989. „PORÓWNANIA“ 6, 2009, Vol. VI, pp. 225–
________________ 

1 Correspondence Adress: e-mail: wschlott@hotmail.de 
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237, ISSN 1733-165X. The article presents the development of the political and historical dialogue of 
the Polish and Ukrainian exile during 1945–1989. The exiles of both nations, comprised mainly of 
political, military and cultural elite, faced a historical necessity of giving up the recent discord in 
the context of the ruthless world war II conflict and beginning to influence the policy of Western 
countries together. This venture was not successful, however, some valuable initiatives undertaken 
by a few Polish and Ukrainian circles today constitutes positive Polish-Ukrainian dialogue tradi-
tion in the conditions of democracy after 1989. The society that gathered around „Kultura” in Paris 
and Ukrainian emigrant journals „Suczasnist`”, „Widnowa” were the ones to undertake this initia-
tive. „Kultura” under J. Giedroyc initiated political declarations of parts of emigrant societies, 
including Polish-Ukrainian and Ukrainian-Russian societies. These declarations constituted turn-
ing points in the psychological attitudes of emigrant circles distrustful towards one another. The 
above mentioned initiatives of „Kultura” also influenced the changes towards the Ukrainian prob-
lem in Poland especially in the 80s when the underground Solidarity groups began to seek possi-
bilities for dialogue with neighboring states suffering the same Soviet occupation. 

Analiza porównawcza obci�	onych historycznym balastem stosunków polsko-
ukrai�skich w 
rodowisku powojennej emigracji politycznej musi uwzgl�dni�, je
li 
chce ods�oni� ukryte pod p�aszczem wzajemnych uprzedze� bliskie wi�zi kulturowe, 
wyj
ciowe polityczne i ideologiczne uwarunkowania konfliktu, widziane z perspek-
tywy obu jego stron. Powy	szy wymóg metodologiczny warunkuje równie	 sposób 
podej
cia do wybranego przeze mnie tematu. 

Dwa narody s�owia�skie, jeden o ukonstytuowanej od 1918 roku pa�stwowo
ci, 
drugi po I wojnie 
wiatowej podzielony na strefy wp�ywów Rzeczpospolitej Polskiej  
i Zwi�zku Radzieckiego, a od 1922 roku nale	�cy do ZSRR jako Ukrai�ska Socjalistyczna 
Republika Radziecka, znajdowa�y si� w okresie mi�dzywojennym w stanie narastaj�cego 
konfliktu, wywo�anego rygorystyczn� polsk� polityk� wewn�trzn�. Zdaniem Jaros�awa 
Pe�enskiego, d�ugoletniego wspó�pracownika, dawnego redaktora naczelnego ukrai�-
skich czasopism emigracyjnych „Suczanist´” i „Widnowa”, polityk� t� po 
mierci mar-
sza�ka Pi�sudskiego w 1935 roku wyznacza�o zwyci�stwo koncepcji Romana Dmowskie-
go. Ów model polityczny przewidywa� narodziny etnicznie czystego pa�stwa polskiego, 
w którym ani �ydom, ani Ukrai�com nie dano by szans na w�asny rozwój2. Strategia ta 
mia�a swoje konsekwencje dla ukrai�skich zwolenników UNR (Ukrai�skiej Republiki 
Ludowej), którzy podzieleni na trzy formacje wyemigrowali do Polski po 1920 roku: 
konsekwentni stronnicy wspó�pracy z Polsk� zostali w Warszawie i tak d�ugo dzia�ali  
w ramach instytucjonalnych, wyznaczonych porozumieniem pomi�dzy Józefem Pi�sud-
skim i szefem UNR, Symonem Petlur�, a	 ten ostatni – równie	 z powodu nieuznania 
umowy warszawskiej z 1920 roku3 – opu
ci� Polsk�, co doprowadzi�o do rozwi�zania 
________________ 

2 Por. Z perspektywy emigracji. Z prof. Jaros�awem Pe�e�skim rozmawia Olga Iwaniuk. „Wi�” 
1998, nr 3, s. 48–59.  

3 Mowa o podpisanym 21 kwietnia 1920 roku w Warszawie tajnym porozumieniu mi�dzy Symo-
nem Petlur� a Józefem Pi�sudskim (przyp. t�um.).  
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UNR. Drug� grup� tworzyli zwolennicy hetmana Paw�a Skoropadskiego, który w 	ad-
nym razie nie d�	y� do wrogich kontaktów z Polsk�. Trzeci� formacj�, tak zwanych ra-
dianofilów4, spotka� los wszystkich tych, którzy wrócili do sowieckiej Ukrainy i tam, 
g�ównie w latach trzydziestych, padli ofiar� psychicznego terroru. Chodzi tu o krótko-
trwa�ego prezydenta pierwszej Republiki Ukrai�skiej, Mychaj�a Hruszewskiego, i jego 
wspó�pracownika, Antina Kruszelnickiego, Juliana Baczy�skiego, jak równie	 ojca ukra-
i�skiej geopolityki, Stepana Rudnyckiego. Ich powrót do wschodniej cz�
ci Ukrainy 
stanowi� znak w�tpliwej nadziei na „od
rodkow�” reform� pa�stwa. Ów politycznie 
utopijny krok by� ponadto uwarunkowany przekonaniem, 	e Ukraina – w przeciwie�-
stwie do Polski, która bazowa�a na porozumieniach z Angli� i Francj� – ma swoich 
„partnerów koalicyjnych” wy��cznie w Europie Wschodniej. 

Narastaj�ce rozgoryczenie ukrai�skich polityków, którzy pozostali w Polsce wy-
wo�ane by�o równie	 z decyzj� Rady Ambasadorów z 1923 roku, zak�adaj�c� autono-
mi� Galicji Wschodniej. Wywo�an� w ten sposób antyukrai�sk� postaw� polskich 
urz�dów cechowa� szereg sprzeczno
ci: z jednej strony Ukrai�cy nie mogli zostawa� 
policjantami ani urz�dnikami wy	szej rangi, z drugiej – oficerowie ukrai�skiej armii 
Halickiej uczyli w gimnazjach j�zyka ukrai�skiego albo, by poda� przyk�ad z polityki 
wydawniczej, Historia ukrai�skiej pa�stwowo�ci Omelana Terleckiego mog�a – mimo 
cenzury – ukaza� si� we Lwowie w 1924 roku. Konsekwencje takich represji doprowa-
dzi�y – poza napi�ciami socjoekonomicznymi – mi�dzy innymi do tragedii wo�y�skiej 
z lat 1941 do 1944, kiedy w wirze II wojny 
wiatowej roz�adowa�a si� ukrai�ska nie-
nawi
� przeciwko polskim „panom” 5. 

Jakie modele dzia�ania mog�a przyj�� polska emigracja w 
wietle jej do
wiadcze�  
z dwoma re	imami totalitarnymi na obu frontach, przy za�o	eniu, 	e jej dzia�acze za-
mierzali wypracowa� projekty polityczne oparte na partnerstwie i lokalnych stosun-
kach ze wschodnimi s�siadami? Aby osi�gn�� ów cel przy blisko beznadziejnej konste-
lacji militarnej i braku politycznych konkretów, zaproponowano, by ponadnarodowe 
wizje polityczne po��czy� z warto
ciami kulturowymi. Podczas gdy element politycz-
ny wynika� z idei solidarno
ci pa�stw powsta�ych po upadku sowieckiego imperium, 
drugi z nich opiera� si� na pomy
le, by przez wzgl�d na niepewn� przysz�o
�, dope�-
ni� wykszta�cone w XIX i na pocz�tku XX wieku warto
ci kulturowe monarchii austro-
w�gierskiej oraz te tworz�ce si� w m�odych, niepodleg�ych republikach, nowymi, po-
nadregionalnymi akcentami. Zaskakuj�ce, 	e takie tendencje odznacza�y si� – w 
rod-
ku tragedii II wojny 
wiatowej – na wielu poziomach, cho� autorzy zapadaj�cych de-
cyzji politycznych i fundatorzy instytucji byli 
wiadomi, 	e rezultatem ich dzia�a� 
mo	e okaza� si� jedynie przys�owiowy s�omiany zapa�. 

Tym ciekawsze dla politologicznej i historyczno-instytucjonalnej analizy porów-
nawczej s� umowy o wspó�pracy czechos�owacko-polskiej, podpisane przez prezy-
________________ 

4 To znaczy zwolenników radian�koji (sowieckiej) Ukrainy (przyp. t�um). 
5 Por. D. Pohl, Schlachtfeld zweier totalitärer Diktaturen – die Ukraine im Zweiten Weltkrieg, w: Ukraine. 

Red. P. Jordan, A. Kappeler, W. Lukan, J. Vogl. Wien 2001, s. 339–362. 
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denta Edvarda Beneša i genera�a Sikorskiego w 1942 roku oraz mi�dzynarodowe 
porozumienia w sprawie d�	enia do niepodleg�o
ci pa�stw �rodkowo-Wschodniej  
i Wschodniej Europy znajduj�cych si� pod totalitarnym panowaniem sowieckim. 
Nale	y w tym miejscu wymieni� Antybolszewicki Blok Narodów (ABN), Organiza-
cj� Pa�stw Ba�tyckich lub Stowarzyszenia Uciemi�	onych Narodów Europy �rod-
kowej (ACEN). Trzecim, niemniej istotnym przedmiotem analizy komparatystycznej 
jest aktywno
� ugrupowa� emigracyjnych oraz instytucji i organizacji kulturalnych, 
które w celu realizacji polityki pojednania nawi�zywa�y relacje z innymi grupami 
etnicznymi. Ich dzia�alno
� b�dzie przedmiotem moich dalszych rozwa	a�. 

Wymiary powstaj�cego dialogu 

Emigracja narodów Europy �rodkowo-Wschodniej rozpocz��a si� wraz z wybu-
chem II wojny 
wiatowej; po 1945 roku osi�gn��a rozmiary masowej ucieczki z zary-
sowuj�cego si� sowieckiego re	imu. Uciekali Ukrai�cy, Polacy, Rosjanie, narody ba�-
tyckie, W�grzy, Czesi, S�owacy oraz obywatele Sowieckiej Strefy Okupacyjnej. Szlaki 
emigracji wiod�y za lini� �aba–Werra–Czeski Las, gdzie w przepe�nionych ameryka�-
skich i brytyjskich obozach dla displaced persons uchodcy natykali si� na dawnych 
wi�niów re	imu nazistowskiego lub otrzymywali tymczasowe schronienie u ch�t-
nych do pomocy rolników. Mimo egzystencjalnej niepewno
ci i trudno
ci material-
nych, wi�kszo
� z nich by�a zdecydowana, by nigdy wi�cej nie wraca� tam, gdzie po-
wstaj�ce totalitarne i autorytarne re	imy przekre
laj� elementarne demokratyczne 
osi�gni�cia republik z czasów mi�dzywojennych. 

Do
wiadczenia 	ycia w diasporze i niech�ci wobec obcych na pó� autorytarnych  
i pos�uguj�cych si� metodami ucisku re	imach pa�stwowych, a w latach trzydziestych 
w totalitarnym Zwi�zku Radzieckim, w po��czeniu z codzienn� walk� o psychiczne 
przetrwanie, utrudni�y proces socjalizacji, który mia� prowadzi� do 
wiadomo
ci 
wspólnoty ofiar i wspó�pracy stron dialogu. Takie refleksje nie towarzyszy�y jednak 
wi�kszo
ci dzia�aczy politycznych z organizacji powstaj�cych na emigracji po 1945 
roku. Podczas gdy mniejszo
� z nich bra�a odwet na niemieckich cywilach za doznane 
krzywdy, pozostali z otoczenia rz�dów emigracyjnych zajmowali si� niebezpiecze�-
stwem nadci�gaj�cej trzeciej wojny 
wiatowej, które znalaz�o swoje odzwierciedlenie 
w doktrynie „zimnej wojny”. 

Ma�o kto podczas tamtych miesi�cy roztrz�sa� problem winy, której sednem nie 
by�oby absolutne z�o w postaci „przemys�owego” masowego mordu rasowo „mniej 
warto
ciowego 	ycia”, a poddawa� pod refleksj� tak	e w�asn� odpowiedzialno
� za 
wywo�anie II wojny 
wiatowej. Poetycka metafora winy Jana Lechonia, która mog�a 
doprowadzi� do takiej zmiany paradygmatu, nie sta�a si� dla powojennych polityków 
o
wiecaj�cym przes�aniem: 
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Pyszny ko�pak soboli nad zuchwa�� g�ow� 
Czapka siwa z ogromn� brosz� brylantow�, 
Rz�d diamentów, co 	upan z at�asu zapina, 
I wielka krwawa �una jak morze z koralu. 
I j�ki konaj�cych powoli na palu, 
Moja wina i twoja, nasza wielka wina6. 

Dla grupy publicystów, którzy w styczniu 1945 roku spotkali si� w Londynie, by 
za�o	y� Polski Ruch Wolno
ciowy „Niepodleg�o
� i Demokracja“, podobne rozwa	a-
nia nie odgrywa�y jeszcze specjalnej roli. Tymonowi Terleckiemu, Janowi Nowakowi 
w ich programie Nie kapitalistyczna, nie marksistowska Polska chodzi�o przede wszystkim 
o cele polityczno-ekonomiczne, które pragn�li przedyskutowa� z przedstawicielami 
innych narodowych kr�gów emigracyjnych na �amach swojego pisma „Trybuna”. Po-
niewa	 te opornie sk�ania�y si� ku wspó�pracy, „Trybuna” w pierwszej linii sta�a si� 
forum wy��cznie polskich publicystów, rozwijaj�cych ró	norakie koncepcje federali-
styczne oraz deklaruj�cych mo	liw� wspó�prac� kulturaln� narodów Europy �rodko-
wo-Wschodniej. 

Co interesuj�ce, w podj�tych dopiero pod koniec lat czterdziestych dyskusjach 
pomi�dzy ko�ami emigracyjnymi, ju	 w latach 1946/47 rozwa	ano, w jakim stopniu 
b��dy na obszarze polskiej polityki narodowo
ciowej w stosunku do Ukrai�ców i Li-
twinów pope�nione przed 1939 rokiem nale	y naprawi� w ramach nowego porz�dku 
w Europie Wschodniej. W tym kontek
cie si�gano do stanowisk, które od roku 1943 
sporadycznie dochodzi�y do g�osu na �amach gazety wojskowej „Orze� Bia�y”.  
W przewa	aj�cej wi�kszo
ci kó� emigracyjnych nikt nie zajmowa� si� jednak dra	li-
wymi problemami ponadlokalnych modeli kulturowych. Zdaniem Bogus�awa Baku�y: 

Emigracje, uwik�ane w teoretyczne spory dotycz�ce terytoriów, przysz�ych ustrojów, 
zwi�zków sojuszniczych, oczekiwa�y na kolejne wielkie starcie, które mia�o rozwi�za� ich 
problemy. Zastanawia�y si� nad tym o
rodki polityczne, narodowe gabinety cieni: polskie, 
ukrai�skie, litewskie, czeskie, s�owackie, w�gierskie, rumu�skie, �otewskie, esto�skie, nawet 
tatarskie, Kozaków do�skich7. 

Koncentracja na wy��cznym rozwijaniu narodowych modeli politycznych nie 
przeszkodzi�a jednak, by ju	 przed 1946 rokiem w prasie polskiej Armii Wschodniej 
pod dowództwem genera�a Andersa ukaza� si� szereg artyku�ów po
wi�conym per-
spektywom lokalnych dialogów. Konieczno
� poruszania tych tematów wywo�ana 
by�a obecno
ci� w armii Andersa ukrai�skich i bia�oruskich 	o�nierzy z polskim pasz-
portem. I tak na przyk�ad w pi
mie „Orze� Bia�y” rozwin��a si� d�u	sza polemika mi�-
________________ 

6 J. Lecho�, Poezje zebrane 1916–1953. Londyn 1953, s. 155.Cyt. za: B. Baku�a, Historia i komparaty-
styka. Szkice o literaturze i kulturze Europy �rodkowo-Wschodniej XX wieku, Pozna� 2000, s. 66. 

7 B. Baku�a, Historia i komparatystyka, op.cit. Konkretnie na temat stosunków mi�dzy emigracjami 
z Europy Wschodniej i �rodkowej zob. B. Baku�a, Dialog jako porównywanie przysz�o�ci. Krótka historia 
sporów o wspó�pracy emigracji z Europy �rodkowo-Wschodniej s. 60–89; Polska i Ukraina w dzia�alno�ci 
„Kultury”, ibidem, s. 91–106. 



PORÓWNANIA 6, 2009 

230 

dzy polskimi dysputantami i s�owackim publicyst� Martinem Husk� na temat kszta�tu 
umowy polsko-czechos�owackiej z 1942 roku i wzajemnych stereotypów istniej�cych 
mi�dzy narodami 
rodkowoeuropejskimi. Najciekawsze okaza�y si� obszary polsko-
ukrai�skie, którymi zajmowali si� przede wszystkim polscy publicy
ci: Adolf Boche�-
ski, Juliusz Mieroszewski i Józef Czapski. 

Najbardziej radykalny w swych s�dach Adolf Boche�ski zarzuca� Polsce, 	e nie 
wykorzysta�a ona mo	liwo
ci stworzenia wspólnego organizmu pa�stwowego z Ukra-
in� w latach 1919–1939 i przyp�aci�a to utrat� swojej niepodleg�o
ci8. Nie by�a to jedyna 
przyczyna pora	ki prób podj�cia dialogu z ukrai�sk� emigracj�. Okr�g�e pó� roku po 
publikacji zarzutów Boche�skiego w „Orle Bia�ym”, w grudniu 1943 roku, ukrai�ski 
kongres w Kanadzie odrzuci� postulaty wszelkiej aktywnej wspó�pracy z polskim rz�-
dem emigracyjnym, tak d�ugo jak strona polska obstawa� b�dzie przy terytorialnym 
status quo9. 

W tym czasie rozpocz��a si� ju	 cicha wojna w stosunkach polsko-ukrai�skich. 
Zdaniem Jaros�awa Pe�e�skiego przebiega�a ona w dwóch fazach: 1. tragedia wo�y�-
ska (1942–1944) i 2. lata 1945–1949, kiedy deportacja 150.000 Ukrai�ców i �emków  
z po�udniowo-wschodniej Polski na jej pó�nocne i pó�nocno-zachodnie tereny do�o	y�a 
ci�	kich szkód moralne ró	nicuj�cej si� polskiej scenie emigracyjnej10. Pora	k� ko�czy-
�y si� wszelkie próby nawi�zania dialogu z polskiej lub ukrai�skiej strony, podejmo-
wane na pó�prywatnym poziomie pomi�dzy UPA i WiN-em, wzgl�dnie niektórymi 
oddzia�ami Armii Krajowej. To jednak nie tylko ukrai�ska emigracja przyj��a niezwy-
kle tward� pozycj� wobec polskich dyplomatów. Tak	e Antybolszewicki Blok Naro-
dów (ABN) pod kierownictwem Jaros�awa Ste�ki, za�o	ona w 1943 roku, zdominowa-
na przez Ukrai�ców organizacja narodów pod jarzmem sowieckim, uznawa�a Polsk� 
za okupanta terytoriów ukrai�skich. 

Niezale	nie od konfrontacyjnej postawy ukrai�skiej emigracji, artyku� z gazetki 
agitacyjnej „Ukrajin
ki Wisti” z roku 194911 zasygnalizowa� lekkie odpr�	enie we wza-
jemnych stosunkach. W tym czasie zd�	y�y ju	 zrobi� furor�, opublikowane obok tek-
stów Józefa �obodowskiego w polskim czasopi
mie „Kultura”, artyku�y Juliusza Mie-
roszewskiego. Po tym, jak pod pseudonimem domaga� si� on od Polski rezygnacji  
z Wilna i Lwowa i rzeczywistego uznania – co prawda, dowolnie poprowadzonych – 
granic, Mieroszewski 	�da� od swoich rodaków na emigracji, by spory terytorialne 
rozwi�zywali „dopiero powstaniu nowej federacji europejskiej i nie na podwalinach 
historycznych ambicji pojedynczych narodów, a zgodnie z regu�ami sprawiedliwo
ci  
i dla dobra europejskiej integracji, oraz równowagi gospodarczej”12. 
________________ 

8 A. Boche�ski, Ormzud i Aryman. Dwadzie�cia lat naszej polityki ukrai�skiej. „Orze� Bia�y” 1943,  
nr. 47, s. 2. 

9 B. Baku�a, Dialog jako porównywanie przysz�o�ci... Idem, Historia i komparatystyka, s. 68. 
10 Por. przypis 2: Z perspektywy emigracji... op. cit., s. 51. 
11 Artyku� nosi� tytu�: Dalekosi��ne zmiany w�ród emigracji polskiej. Zob.: B. Baku�a, ibidem, s. 69. 
12 J. Mieroszewski, O mi�dzynarodowej brygadzie europejskej. „Kultura”, nr 11 (1951), s. 79. 
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„Kultura” jako niezale�ne forum 

Za�o	one w 1946 roku w Rzymie czasopismo kulturalno-polityczne „Kultura“, od 
1947 roku z siedzib� w Maisons-Laffitte w Pary	u, pod kierunkiem swojego zmar�ego 
14 wrze
nia 2000 roku redaktora naczelnego, Jerzego Giedroycia, ukaza�o si� w 637 
wydaniach. Przez ten czas sta�o si� nie tylko jednym z najpowa	niejszych wydaw-
nictw wschodnioeuropejskiej sceny emigracyjnej, ale równie	 inicjatorem wyda� wa	-
nych czasopism i publikacji pochodz�cych z innych kr�gów emigracyjnych13. Zdaniem 
literaturoznawcy Krzysztofa Dybciaka, prowadzi�o ono „walk� na dwóch frontach,  
z anachronizmem i konformizmem narodowej emigracji”14. Jej za�o	yciel ju	 w latach 
trzydziestych na �amach politycznych pism „Bunt M�odych” i „Polityka” ujawnia� 
swoje pi�sudczykowskie sympatie przejawiaj�ce si� w zainteresowaniu 	ywotnym 
dialogiem ze wszystkimi s�siadami Polski, a przede wszystkim z mniejszo
ciami na-
rodowymi i etnicznymi. Zdaniem d�ugoletniego wspó�pracownika „Kultury”, badacza 
literatury, kulturoznawcy Konstantego A. Jele�skiego, „Giedroyc dzieli� z dawnym 
marsza�kiem [Pi�sudskim – W.S.] marzenie o federacji Polski ze wschodnimi s�siadami 
(Litw�, Ukrain�, Bia�orusi�), by� jednak 
wiadom kolonialnego posmaku marze�  
o wskrzeszeniu imperium Jagiellonów”15. 

Na bazie takiej koncepcji Giedroyc z kr�giem swoich wspó�pracowników (Józef 
Czapski, Zofia i Zygmunt Herzowie, Konstanty A. Jele�ski, Gustaw Herling-Gru-
dzi�ski) i stale powi�kszaj�cym si� gronem publicystów, naukowców, literatów pol-
skiego, ukrai�skiego, rosyjskiego, jak równie	 francuskiego i ameryka�skiego pocho-
dzenia stworzy� solidn� podwalin� pod dyskurs, w którym dialog polsko-ukrai�ski 
zajmowa� niew�tpliwie jedn� z najwa	niejszych pozycji. Przyczyni� si� do tego szereg 
	yj�cych w Kanadzie, Niemczech i USA ukrai�skich publicystów: Bohdan Strumi�ski, 
Borys Lewicki, Bohdan Osadczuk, Roman Szporluk, Petro Poticznyj i inni, podobnie 
jak zachodnioeuropejscy naukowcy: Daniel Beauvois i Robert Redfield, którzy prowa-
dzili trwaj�c� dziesi�ciolecia dyskusj� nad – jak dzi
 wiemy realn� – wizj� zjednoczo-
nej Ukrainy. Zdaniem Bogus�awa Baku�y, dialog ten rozwija� si� na trzech p�aszczy-
znach: pierwsza z nich to poziom dyskusji politycznych przy udziale ukrai�skich pism 
emigracyjnych, jak „Ukrajins’kie S�owo”, „Suczasnist’” i „Widnowa”, którego zakres 
wykracza poza ramy niniejszego szkicu. Na drugiej p�aszczynie uwidocznia�y si� 
bie	�ce dzieje obu wspólnot narodowych przy uwzgl�dnieniu scen emigracyjnych. 
Tutaj, w czym
 na kszta�t kroniki, publikowali przede wszystkim literaturoznawcy, 
literaci i historycy, tacy jak Józef �obodowski, Andrzej Vincenz, Borys �ewicki i Józef 
Darski. Wreszcie, na trzecim poziomie dosz�o do zbli	enia kultur przede wszystkim na 
p�aszczynie tzw. beletrystyki (proza, liryka) i krytyki analizuj�cej zmieniaj�ce si� ide-
________________ 

13 Dotyczy to np. czasopism: „Kontinent” (Pary	), „Suczasnist´“ (Monachium). „Aneks“ (Londyn), 
„Sv�dectví“ (Pary	) i litewskich pism emigracyjnych „Aušra“ i „Dirva“. Zob.: Baku�a, ibidem, s. 76. 

14 K. Dybciak, Literacka dzia�alno�� Instytutu Literackiego, w: Literatura, 	le obecna (Rekonesans), 
Londyn 1984, s. 20. 

15 K. A. Jele�ski, O „Kulturze“ raz jeszcze. „Aneks” 1987, nr 46/47, s. 158. 
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ologiczne i 
wiatopogl�dowe nastawienie obu spo�ecze�stw16. W dalszej cz�
ci niniej-
szej rozprawy skoncentruj� si� na trzecim szczeblu dialogu – przy zastosowaniu sze-
rokiej definicji poj�cia kultury – uwzgl�dniaj�c polityczne implikacje literackich  
i artystycznych modeli rzeczywisto
ci. 

Ratunek ukrai�skiej kultury w umowach dwustronnych 

Do szczególnych zas�ug „Kultury“ nale	y, 	e od ko�ca lat czterdziestych pismo 
stara�o si� o promocj� i upublicznianie literatury ukrai�skiej, przy czym druk tekstów 
by� najcz�
ciej owocem wspó�pracy polskich i ukrai�skich literatów. Ju	 latem 1948 
roku Leonid Korzon w artykule o ukrai�skich neoklasycystach zmierzy� si� z proble-
mem literatury narodowej w warunkach obcego panowania, które, jak w przypadku 
bolszewizacji Ukrainy, prowadzi�o do psychicznego wyniszczenia wielu pisarzy  
w Archipelagu Gu�ag17. W trzech dalszych numerach z roku 1950 Józef �obodowski 
zaprezentowa� szereg mniej znanych ukrai�skich autorów. Spod pióra �obodowskie-
go-t�umacza wysz�y równie	 dwa dalsze programowe teksty z wczesnych lat pi��dzie-
si�tych: Ukrai�ska literatura emigracyjna i Scylle i Charybdy ukrai�skiej poezji 18. W swoich 
wypowiedziach krytycznoliterackich broni� �obodowski przede wszystkim klasycz-
nych warto
ci literatury europejskiej, które zostawi�y swój 
lad równie	 w ukrai�skiej 
beletrystyce. 

Owo konserwatywne przekonanie sk�ania�o go do omówie� prac ukrai�skiej 
awangardy czasów porewolucyjnych, której autorzy z nielicznymi wyj�tkami stracili 
	ycie w stalinowskich obozach pracy przymusowej. Z drugiej strony, do jego dokona� 
nale	y przet�umaczenie na polski dzie� tak znacz�cych pisarzy i poetów, jak Jurij K�en, 
Maksym Rylski, czy Wasyl Stus. Jurij �awrinenko na przyk�adzie czterech ukrai�skich 
pisarzy ukaza� mechanizmy nacisków i oporu w literaturze powstaj�cej pod wp�ywem 
ideologii. Odsy�aj�c do eseju Czes�awa Mi�osza pt. Zniewolony umys� pokaza� – jako 
kontrapunkt do ideologicznego uwik�ania polskich autorów w sieci stalinizmu – na 
pracach i biografiach Paw�o Tyczyny, Myko�y Chwylowego, Myko�y Kulisza i Todosia 
O
maczki, w jaki sposób autorzy ci poprzez milczenie, samobójstwo, opór i symulo-
wane szale�stwo przezwyci�	ali dzia�anie i „kuratel�” re	imu19. 

W roku 1959 ukaza�a si� równie	 sensacyjna antologia Rozstrzelane odrodzenie20. 
Zawiera�a ona skarb literatury, która ocala�a autentyczno
� w realiach rewolucji, kl�ski 
g�odu, psychicznych szykan i wojny. Recepcja tego tomu we wczesnych latach sze
�-
________________ 

16 Por. B. Baku�a, Historia i komparatystyka. ..., op. cit., s. 91–106 (red.). 
17 L. Korzon, Ukrai�scy neoklasycy-parnasi�ci. T�um. J. �obodowski. „Kultura” 1948, nr 7, s. 30–54. 
18 J. �obodowski, Ukrai�ska literatura emigracyjna. „Kultura” 1952, nr 4, s. 46–60; Idem, Scylle i Cha-

rybdy ukrai�skiej poezji. „Kultura” 1954, nr 5, s. 35–50. 
19 J. �awrinenko, Literatura sytuacji pogranicznych. T�um. G. Herling-Grudzi�ski. „Kultura” 1959, 

nr 3, s. 1–13. 
20 Rozstrilane vidrodžennia. Antolohija 1917–1933. Poezija – proza – drama – esej, Pary	 1959. 
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dziesi�tych w polskoj�zycznych czasopismach emigracyjnych21 nie tylko wp�yn��a na 
zdobycie uznania w nacjonalistycznie profilowanych 
rodowiskach ukrai�skich, ale 
przyczyni�a si� równie	, zdaniem Bogus�awa Baku�y, znacznie bardziej do dobra 
wspólnej sprawy ni	 liczne polskie deklaracje i wzajemne o
wiadczenia w po�owie lat 
siedemdziesi�tych22. Nale	y wspomnie�, 	e Instytut Literacki, wydawca „Kultury”  
w latach sze
�dziesi�tych, wyda� w tym czasie dwie dalsze wa	ne publikacje ukrai�-
skich autorów. Borysa �ewyckiego Polityka narodowo�ciowa ZSRR (Pary	 1966) i Iwana 
Koszeliw�a Ukraina 1956–1968 (Pary	 1969) nale	� do podstawowych kompendiów 
ukrai�skiej historiografii. 

Od po�owy lat siedemdziesi�tych pod duchowym patronatem „Kultury“ rozwin�-
�y si� inne formy intelektualnej wspó�pracy mi�dzy Polsk� a Ukrain�. W Pary	u i Lon-
dynie powsta�y ugrupowania, których celem by�o przyt�umianie ukrytych i jawnych 
tendencji nacjonalistycznych i stereotypowych postaw. Ich dzia�alno
� opiera�a si� na 
instytucjach: Bibliotece Polskiej (Pary	) i Bibliotece Symona Petlury (Londyn). Utwo-
rzony w 1976 roku komitet z�o	ony z przedstawicieli obu 
rodowisk, przyznawa� zna-
cz�cym dzia�aczom z obu 
rodowisk Nagrod� Janiny �awruk za zas�ugi w zbli	eniu 
obu kultur. Do uhonorowanych nale	eli: ze strony ukrai�skiej mi�dzy innymi history-
cy Perto Poticznyj i Roman Szporluk, publicysta Bohdan Osadczuk, za
 z polskiej – 
poeta i badacz literatury Józef �obodowski, biskup Ignacy Tokarczuk i powsta�e  
w Lublinie w 1977 roku katolickie pismo „Spotkania”. 

W roku 1977 dosz�o do swoistego prze�omu tak	e na szczeblu kontaktów nauko-
wych. Na kanadyjskim uniwersytecie Mastersa, pierwszy raz po drugiej wojnie 
wia-
towej, spotkali si� historycy i literaturoznawcy z obu krajów23. Przy
wieca�a im idea 
zainicjowania trendu, proklamowanego w tym samym roku w majowym numerze 
„Kultury” w postaci deklaracji dotycz�cej Ukrainy24. Wa	ne osobisto
ci z Polski, Rosji, 
W�gier i Czechos�owacji sporz�dzi�y petycj� o przyznaniu Ukrainie niepodleg�o
ci  
w granicach z roku 1945, co wywo�a�o gwa�towny protest polskich stowarzysze� na 
Zachodzie. „Polscy patrioci” grozili podpaleniem Instytutu Polskiego w Pary	u. Na-
wet konserwatywne emigracyjne pismo rosyjskoj�zyczne „Kontinent”, którego przed-
stawiciele podpisali wspomnian� deklaracj� wywo�a�o w
ciek�o
� rosyjskich rodaków 
przejawiaj�c� si� w wypowiedzeniach abonamentu oraz 	�daniach, by czasopismo 
zmieni�o swój tytu�. 

Wraz z o
wiadczeniem solidarno
ci W�adimira Maksimowa, Andrieja Amalrika, 
W�adimira Bukowskiego i Natalii Gorbaniewskiej z�amana zosta�a bariera psycholo-
giczna, co umo	liwi�o m�odym rosyjskoj�zycznym czasopismom, jak „Strana i Mir“ 
(Monachium) i „Sintaksis” (Pary	) prowadzenie dialogu mi�dzy kulturami wschodniej 
i 
rodkowowschodniej Europy. Trzy lata póniej Wolna Europa og�osi�a w swoich 
________________ 

21 Podobnie recenzja znanego poety A. Chciuka, „Wiadomo
ci Polskie” 25.10.1959, s. 4. 
22 B. Baku�a, op. cit. 
23 Por. Poland and Ukraine. Past and Present. P.J. Potichnyj (red.). Edmonton 1980. 
24 Por. Deklaracja w sprawie ukrai�skiej.”Kultura”1977, nr 5, s. 66 i n. 
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programach radiowych deklaracj�, któr� Jerzy Giedroyc okre
li� mianem najwi�kszego 
politycznego sukcesu swojego pisma. By�o to rosyjsko-ukrai�skie o
wiadczenie  
o uznaniu Ukrainy za niezale	ny organizm polityczny, które podpisa� tak	e Aleksan-
der So�	enicyn25. Pisarz cofn�� swoje poparcie w latach dziewi��dziesi�tych w swojej 
broszurze pt. Jak odbudowa� Rosj�26. 

Impuls „Solidarno�ci“ i jego konsekwencje 

Niew�tpliwie wi�kszo
� deklaracji i przejawów dobrej woli z lat siedemdziesi�-
tych pozosta�aby jedynie ornamentami ruchu dysydenckiego, gdyby eksplozja „Soli-
darno
ci” w sierpniu 1980 nie nada�a tej wizjonerskiej konstrukcji my
lowej wymiaru 
politycznego, którego nie przyt�umi�o nawet og�oszenie przez re	im Jaruzelskiego 
stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Kilka miesi�cy wcze
niej kierownictwo „Soli-
darno
ci” swoim apelem do robotników Europy Wschodniej wyzwoli�o historyczny 
impuls, który mia� wprowadzi� narody w czasy wzajemnej akceptacji i powa	ania27. 
W odpowiedzi na represje militarne re	imu w Polsce przeciwko pierwszym niezale	-
nym zwi�zkom zawodowym w Europie Wschodniej na emigracji powsta�y nowe or-
gany wydawnicze, które wspólnie z istniej�cymi ju	 w Polsce czasopismami „drugiego 
obiegu” rozwin��y mi�dzynarodowy dyskurs, propaguj�cy równie	 zdobywaj�cy 
coraz wi�ksze grupy entuzjastów dialog polsko-ukrai�ski. 

Powsta�e w Berlinie Zachodnim, Brukseli, Pary	u, Londynie, wzgl�dnie przeprofi-
lowane pisma „Kontakt“, „Archipelag“, „Aneks“, „�ycie Literackie“, „Puls“ drukowa-
�y przet�umaczone z j�zyka ukrai�skiego teksty literackie i publicystyczne, podczas 
gdy za�o	one ju	 w latach siedemdziesi�tych ukrai�skie czasopisma „Suczanist´”  
i „Widnowa” zajmowa�y si� coraz cz�
ciej polskimi tematami, a nawet przyjmowa�y 
polskich pisarzy do kolegiów redakcyjnych (np. Stanis�aw Bara�czak i Gustaw Her-
ling-Grudzi�ski w „Widnowie”). Tak	e z Polski nadchodzi�y nowe sygna�y. Opubli-
kowany w tamtejszym podziemiu tekst Bia�orusini – Litwini – Ukrai�cy. Nasi wrogowie 
czy bracia?28 sta� si� bestsellerem w
ród publiczno
ci karmi�cej si� drugim obiegiem, 
pragn�cej okaza� wol� rozmów z oddzielonymi drutami kolczastymi i polami mino-
wymi s�owia�skimi siostrami i bra�mi. Podobnie na przyk�ad diaspora litewska na 
swoim 
wiatowym kongresie z 1983 roku w Chicago obwie
ci�a wol� walki z wci�	 
aktualnymi, ukrytymi zadrami. Z jednej strony [jednak] jej cz�onkowie domagali si� 
wspó�pracy z �otyszami, Esto�czykami i Ukrai�cami, z drugiej – ostrzegali przed pol-
________________ 

25 Por. O�wiadczenie rosyjsko-ukrai�skie. „Kultura” 1980, nr 11, s. 59–61. 
26 A. Solženicyn, Kak nam obustroit´ Rossiju. Posil´nye soobraženia. „Komsomol´ska Pravda” i „Lite-

raturnaja Gazeta”, 18.09. 1990.  
27 Pos�anie do robotników Europy Wschodniej zosta�o wyg�oszone 8 wrze
nia 1981 roku na kon-

gresie „Solidarno
ci“. Por. J. Holzer, ´Solidarität´. Die Geschichte einer freien Gewerkschaft in Polen. Red. 
H.-H. Hahn. Monachium 1984, s. 317 i n. 

28 B. Skradzi�ski, Bia�orusini – Litwini – Ukrai�cy. Nasi wrogowie czy bracia? Warszawa 1984. 
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skimi d�	eniami politycznymi i nieokie�znanymi aspiracjami terytorialnymi. Jak g��-
boko zakorzenione s� obawy wschodnich s�siadów Polski, pokazuje poni	szy frag-
ment artyku�u z pisma „Suczanist´” z roku 1977: 

Szkoda, 	e g��bsze zrozumienie dla wspó�pracy polsko-ukrai�skiej nie ujawnia si� w wy-
st�pieniach ukrai�skich i polskich publicystów. Uko�ysani przez wspomnienia i traumy 
przesz�o
ci, iluzj� pa�stwowo
ci, nie dostrzegaj� niebezpiecze�stw tej sytuacji – ale co jesz-
cze bardziej zaskakuj�ce i tragiczne: niektórzy z Polaków marz� o porozumieniu z Rosj� 
ponad g�owami zniewolonych narodów29. 

Co kryje si� za tymi zastrze	eniami i brakiem zaufania, których echo s�ycha� rów-
nie	 w latach dziewi��dziesi�tych w konfliktach religijnych30, politycznych nieporo-
zumieniach31 i utyskiwaniu z powodu wybiórczej wymiany kulturalnej? Je
li w po-
szukiwaniu przyczyn tych otwartych nieporozumie� spróbujemy dotrze� do róde� 
obu kulturowych wspólnot, nasza wyj
ciowa teza zobliguje nas do dok�adniejszego 
zbadania g�ównych ukrai�skich pr�dów literackich. Zgodnie z pogl�dem historyka 
literatury, Hryhorija Hrabowycza (George’a Grabowicza), po 1945 roku dosz�o do 
„ostatecznego prze�amania wspólnej tradycji polsko-ukrai�skiej”32 i politycznie zade-
kretowanego rozwodu mi�dzy obiema kulturami”. �ywotna, cho� po�owiczna wy-
miana literacka czasów przedwojennych, przebiegaj�ca – je
li nawet w ograniczonej 
formie – mimo utrudnie� z polskiej strony i przera	aj�cych represji w sowieckiej cz�
ci 
Ukrainy, niezale	nie od zaanga	owania polskich czasopism, na emigracji mog�a by� 
wy��cznie jednym z czynników rozwi�zuj�cych pal�ce problemy. Podczas gdy polska 
scena literacka od lat sze
�dziesi�tych rozwija�a mentalny ruch oporu w kraju, 
wzmocniony póniej instytucjami powsta�ymi na emigracji33, ukrai�ska elita intelektu-
alna tkwi�a „niczym Jonasz w brzuchu wieloryba, w szcz�kach wszechmocnego  
i wszechobecnego systemu rosyjskiego”34. W owym brzuchu zosta�a ona, poprzez 
________________ 

29 I. Smolij, Pro pidstavu polsko-ukrajins’koji spilpraci. „Su�asnist´“ 1977, nr 2, s. 91, cyt. za: B. Baku�a: 
Historia i komparatystyka ..., op. cit., s. 83. 

30 Jak np. spór o zwrot przemyskiego ko
cio�a karmelitów, katedry, która do 1946 roku by�a w�a-
sno
ci� ko
cio�a unickiego. Dla 300.000 	yj�cych w Polsce unitów, którzy w 1991 roku odzyskali w�a-
sn� siedzib� biskupi� (od ko
cio�a rzymskokatolickiego otrzymali w zamian ko
ció� garnizonowy) 
	�danie to oznacza�o z�amanie prawa do wolno
ci praktykowania w�asnego wyznania. Por. G. Stri-
cker, Der Stellenwert nationaler Minderheiten. Neubeginn für Katholiken und Evangelische nach dem Um-
bruch in Polen. „Glaube in der 2. Welt“ 1993, nr 2, s. 19–22. Ponadto reporta	: Papst in Przemysl. „Glau-
be in der 2. Welt” 1991, nr 7/8, s. 7–8.  

31 Por. m.in. J. Pomianowski, Wszystkie b��dy zosta�y ju� pope�nione. Spór o polityk� wschodni
. „Ty-
godnik Powszechny” 2001, nr 12, s. 7. 

32 G. Grabovy�, Polsko-ukrajins’ki literaturni vzajemyny: pytannia kulturnoji perspektyvy. Do istoriji 
ukrajins’koji literatury: doslidžennia, ese, polemika. Kyjiv 1997, s. 165. Por. O. Zabu	ko, Od ‘ma�ej apoka-
lipsy’ do ‘ Moskowiady’. „Wi�” 1998, nr 3, s. 60. 

33 Przyk�adem literacka i publicystyczna dzia�alno
� autorów na emigracji, takich jak Stanis�aw 
Bara�czak (Harvard University) czy Adam Zagajewski w Pary	u (redakcja czasopisma „Zeszyty 
Literackie”). Por. m. in. Literatura emigracyjna 1939–1939, t. 2, Katowice 1996, s. 305–310. 

34 O. Zabu	ko, Od ma�ej apokalipsy ..., op. cit., s. 61. 
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czasopisma i ksi�	ki (które do po�owy 1981 roku mo	na by�o na Ukrainie kupi�, 
wzgl�dnie abonowa�), zaszczepiona polskim duchem opozycyjnym. Nie bez mental-
nych i kulturowych konsekwencji! W jednostronnej wymianie kulturalnej, gdzie daw-
ca by� jednocze
nie szczodrym po
rednikiem, obie strony interesowa�y si� wcieleniem 
w 	ycie tego samego celu: „kulturowego i politycznego samostanowienia w relacji  
z central� wszechmocnego supermocarstwa”35. Tak	e w tym wzgl�dzie strona polska 
mia�a poznawczo-praktyczn� przewag�. 

Jednym z pierwszych polskich pisarzy, którzy na pocz�tku lat osiemdziesi�tych zaj�-
li si� tragicznie zap�tlon� histori� oporu polskiej i rosyjskiej inteligencji wobec bolszewi-
zmu w XIX i XX wieku, by� „kresowiak” Tadeusz Konwicki. W 1981 roku we Wschodach  
i zachodach ksi��yca36 przedstawi� przede wszystkim katastrofalny rezultat polsko-
rosyjskich powi�za� biograficznych i ideologicznych, póniej, w Ma�ej apokalipsie 
(1979)37, pos�u	y� si� grotesk� dla ukazania trudnych stosunków polsko-ukrai�skich. 
Ukrai�ski autor Jurij Andruchowicz, t�umacz ostatniej ze wspomnianych powie
ci, jest 
autorem powsta�ego pod koniec lat osiemdziesi�tych przek�adu, którego ide� jest dopa-
sowanie fabu�y do ukrai�sko-sowieckich realiów ucisku epoki przedgorbaczowowskiej. 

W obu powie
ciach toczy si� apokaliptyczna Odyseja, prowadz�ca przez absur-
dalny miejski krajobraz. Dwóch bohaterów: szef S�u	by Bezpiecze�stwa Shorshyk  
i pisarz-agent Tadziu, przeistacza si� w ukrai�skiego KGB-owca Pasch�, recytuj�cego 
aresztowanym dysydentom w�asne opozycyjne wersy, które chcia�by opublikowa�  
w ukrai�skim pi
mie opozycyjnym „Suczanist”. W Moskowiadzie Andruchowicza obie 
postaci kobiece z Ma�ej Apokalipsy Konwickiego, Polka Halina i Rosjanka Nadie	da, 
zlewaj� si� w sylwetce ukrai�skiej tajnej agentki KGB, Ha�yny38. Pytanie o istot� takich 
kulturowych deszyfracji, dokonywanych przez znacznie m�odszego od Konwickiego 
ukrai�skiego autora, prowadzi do problematyki mentalnej kondycji ukrai�skiego spo-
�ecze�stwa, 
wie	o uwolnionego od sowieckiego jarzma. 

Zdaniem Zabu	ko, w przeciwie�stwie do polskiej inteligencji, której mimo znacz�-
cych ideologicznych zaka	e� uda�o si� zbudowa� opór w dziedzinie kultury, ukrai�-
ska inteligencja powinna obecnie na nowo odkry� swój ideologiczny dystans do Rosji, 
utracony w warunkach egzystencji kolonialnej. Taki dystans by�by nie tylko – jak do 
tej pory – wyrazem protestu przeciwko Rosji. Zlikwidowa�by on raz na zawsze rosyj-
skie pragnienie w�adzy, uwalniaj�c kultury ukrai�sk� od konieczno
ci nieustannego 
autopotwierdzania. Nale	y mie� nadziej�, 	e po uzyskaniu przez Ukrain� politycznej 
niepodleg�o
ci, trwaj�cy od dawna proces kulturalnego dojrzewania, zostanie zwie�-
czony sukcesem. 
________________ 

35 O. Zabu	ko, op. cit., s. 63. 
36 T. Konwicki, Wschody i zachody ksi��yca, Warszawa 1982 (ukaza�a si� w podziemnym wydaw-

nictwie „Kr�g“). 
37 Ma�a apokalipsa Tadeusza Konwickiego ukaza�a si� w 1979 roku w podziemnym czasopi
mie li-

terackim „Zapis“. 
38 Por. A.-G. Gorbatsch, Die zeitgenössische ukrainische Literatur. Strömungen und Probleme, w: Ruß-

land und die Ukraine nach dem Zerfall der Sowjetunion. Berlin 1996, s. 219–230. 
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Podobny sukces mog�yby odnie
� forsowanie ukrai�skich wzorców estetycznych 
w polskiej literaturze i kulturze, a nawet nawi�zywanie do tych dziewi�tnastowiecz-
nych wydarze�, kiedy to zarówno Ukrai�cy, jak i Polacy pod panowaniem carskim, 
wzgl�dnie austriackim, bronili autonomii swoich kultur, prowadz�c mi�dzykulturowe 
dialogi np. na niwie literatury i sztuk wizualnych. Na pocz�tku XXI wieku, w warun-
kach równouprawnienia i partnerskich stosunków mi�dzy pa�stwami, owa kulturowa 
wymiana mog�aby przybra� zupe�nie inny wymiar, przy za�o	eniu, 	e w przysz�ych 
projektach starania dzia�aczy z kr�gów emigracyjnych w czasach powojennych zosta-
n� nale	ycie docenione. 

Prze�o�y�a Emilia Kledzik


