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1. Ze względu na sytuację polityczną i długotrwały związek ziem li-
tewsko-białorusko-ukraińskich z Koroną, wschodnie tereny Rzeczypospoli-
tej zawsze wyróżniały się złożoną sytuacją lingwistyczną. Ziemie te nie były
ponadto jednolite pod względem etnicznym: zamieszkiwali je również Tata-
rzy, Niemcy, Rumuni (Wołosi) i in. Życie w jednym organizmie państwowym
sprzyjało wzajemnym wpływom na wszystkich poziomach kontaktujących
się języków.

Świadectwa polsko-ruskich kontaktów językowych datowane są już
na XIII wiek (Latopis Halicko-Wołyński). Po Unii w Krewie (1385), po-
lonizmy zaczęły przenikać do języków zachodnioruskich licznie i to zarówno
do słownika, jak i systemu gramatycznego tych języków [Bednarczuk 2004,
131–139]. Proces ten nasilił się jeszcze po unii lubelskiej (1569). Wpływ
ten miał wiele pozytywnych aspektów (wzbogacenie leksyki, składni tych
języków, czy ich środków słowotwórczych) przez co nierzadko porównuje się
go do tego, jaki język cerkiewnosłowiański wywarł na rozwój literackiego
języka rosyjskiego [Zaleski 2004, 9; Жураускi 1967, 91–107; Kość 1992,
101–114]. Nie był to zresztą proces jednostronny – również język polski był
„biorcą” wielu rutenizmów, a mówienie „z ruska” stało się w XVII wieku
wręcz modą [Nitsch 1948; Lehr-Spławiński 1978; Urbańczyk 1963, 437–444;
Minikowska 1980; Kurzowa 1984; Kozak 2005, 15 i nast.; Walczak 1991,
92 i nast.; Rytter 1992].
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Mimo pozytywnych aspektów wspomnianych kontaktów językowych
w ostatecznym rozrachunku miały one fatalne skutki: po zawarciu unii lubel-
skiej język polski przejął funkcję języka oficjalnego. Po „złotym wieku” pi-
śmiennictwa starobiałoruskiego i staroukraińskiego (XVI–I poł. XVII wieku,
działalność wybitnych humanistów: Franciszka Skoryny, Wasyla Ciapińskie-
go, autorów kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej itd.). ruszczyzna, a tak-
że hermetyczny język liturgiczny ustępowały miejsca polszczyźnie, która
upowszechniała się w życiu codziennym [Kość 1999, 62; Титаренко 2007,

248–256]. Doprowadziło to do sytuacji, że wielu pisarzy Rusinów wychowało
się na literaturze polskiej, co miało następnie odzwierciedlenie w ich twórczo-
ści, często polskojęzycznej. Co więcej – trzeba się zgodzić z A. Brücknerem,
który niegdyś zauważył, że pisarze ci, nawet gdy po rusku pisali, po polsku
myśleli, z polskich szkół wyszli, z polskich dzieł czerpali [Brückner 1896, 579].
Z tego względu, choć oficjalnie język ruski był urzędowym językiem WKL,
to w praktyce już w połowie XVII wieku należało mu zapewnić ochronę
odpowiednią ustawą (zapis w Statucie Litewskim z 1566 roku: „A pisarz
ziemski ma po rusku literami i słowy ruskimi wszystkie listy, wypisy i po-
zwy pisać, a nie inszym językiem i słowy”1). Dlatego – określane czasem
jako przyczyna upadku języka ruskiego – postanowienie Konferencji Gene-
ralnej Warszawskiej z 1696 r. o nakazie sporządzania dokumentów w języ-
ku polskim sankcjonowało istniejącą sytuację językową, która dokonała się
wcześniej [Smułkowa 2002, 296, 298].

Język polski nigdy nie stał się jednak jedynym środkiem komunikacji
na tych ziemiach. Pod koniec XVIII wieku na wschodnich rubieżach dawnej
Rzeczypospolitej równolegle funkcjonowało kilka języków, ale sfery ich uży-
cia były różne: greka, łacina i cerkiewnosłowiańszczyzna obsługiwały wąskie
sfery (piśmiennictwo religijne, nauka, sfera kształcenia), aktywnie stosowa-
no zaś mowę polską, niemiecką (co miało uzasadnienie praktyczne) i ruską
(prostą) [Radyszewśkyj 1996, 9–10; Kozak 2005, 17; Яскевiч 1996, 17].

Dla pełności obrazu należy wspomnieć, że mimo niesprzyjającej sytuacji
lingwokulturowej – to właśnie koniec wieku XVIII – pocz. XIX w., stał się
początkiem tworzenia nowych literatur ukraińskiej i białoruskiej opartych
na języku ludowym – mówionym.
2. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie zakresu – „sfer” użycia

języków codziennej komunikacji na wschodnich rubieżach dawnej Rzeczy-

1 Polska slawistka Elżbieta Smułkowa, autorka tej tezy [Smułkowa 2002, 296, 298] po-
lemizuje w ten sposób z twierdzeniami, że zapisy tego typu były wyrazem „ruskiej”, jeśli
wręcz nie ukraińskiej świadomości narodowej, które pojawiają się w nauce polskiej. Por.
np. [Chyczewska-Hennel 1985, 61].
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pospolitej2, na podstawie analizy języka i tematyki wydań bazyliańskich
w XVIII wieku. Jak już wspomniano, na wskazanym terenie, w tym okresie
funkcjonowały obok siebie różne języki, o różnym statusie i funkcji: pol-
ski, łacina, ruski, prosty (funkcjonujące w XVIII wieku jedno określenie
dla dwóch dzisiejszych języków: białoruskiego i ukraińskiego), cerkiewno-
słowiański, grecki, niemiecki, litewski, francuski, rosyjski, rumuński i in.,
których status i zakres użycia były różne. Języki francuski czy niemiecki,
nie mówiąc już o cerkiewnosłowiańskim czy łacinie funkcjonowały jednak
głównie jako języki pisane lub były używane w wąskich elitarnych kręgach.
Aktywnie natomiast posługiwano się polszczyzną, ruszczyzną, na północy
tego obszaru – językiem litewskim, na południu zaś – rumuńskim. Po roz-
biorach Rzeczypospolitej do użycia wchodził język rosyjski, choć bazylianie
tylko sporadycznie drukowali książki w tym języku3. Podobnie – tylko oka-
zjonalnie wydali oni druki po litewsku [Živatas 1787, Mokslas 1791] i ru-
muńsku [Dostofiej 1673].

Wśród „żywych” języków jedynie więc polski i „ruski” stały się językami
wielu druków bazyliańskich, co daje podstawy do podjęcia próby porówna-
nia zakresu zastosowania tych języków. Podstawowym celem poniższych roz-
ważań będzie więc próba ustalenia, po jakie teksty sięgali czytelnicy polsko-
i ruskojęzyczni i czy ich zapotrzebowanie było takie samo? W założeniu,
odpowiedź na to pytanie może pomóc w znalezieniu odpowiedzi o zakres
użycia obu języków (ich rolę kulturotwórczą) w przełomowym dla języka
ruskiego końcu XVIII wieku. Dana analiza może z kolei prowadzić do uzu-
pełnienia obrazu XVIII-wiecznej sytuacji kulturowej i socjolingwistycznej
tych ziem.
3. By rozwiać ewentualne zarzuty odnośnie nieadekwatności doboru

materiału do analizy – druków typografii zakonnych – wypadałoby scha-
rakteryzować pokrótce bazyliańską działalność typograficzną, która choć
została zorganizowana dla uzupełnienia działalności misyjnej, wychodziła
daleko poza ramy tego zadania, spełniając również misję kulturową. Było
to możliwe dzięki dobremu wykształceniu bazylianów, często odebranemu
za granicą. Zakonnicy mieli więc dostęp do najnowszych trendów kulturo-
wych, które dzięki znajomości języków obcych mogli przyswajać w oryginale.
Z drugiej strony – dzięki stałej posłudze duchownej – misjom, byli zorien-

2 Badania, których efekty prezentowane są w niniejszym artykule były realizowane w ra-
mach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na
podstawie decyzji numer DEC-2012/07/D/HS2/03672.
3 Wydano jedynie Gramatykę języka rosyjskiego [Lubowicz 1774] i jeden rocznik kalen-
darza supraskiego [Kalendarz polski i ruski, 1795].
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towani w potrzebach „duchowych” społeczności, z którą mieli do czynienia.
Przygotowując druki dla poszczególnych odbiorców brali więc pod uwagę ich
preferencje zarówno pod względem treści, jak i języka. Powyższą tezę obra-
zuje zestawienie „produkcji” typograficznej drukarni zakonnych, która wcale
nie jest jednolita – każdy z sześciu ośrodków (Wilno, Supraśl, Mińsk, Uniów,
Poczajów, Lwów) cechowała inna polityka wydawnicza. Dla przykładu: dru-
karnie dzisiejszych ziem ukraińskich książki tłoczyły głównie cyrylicą (w ję-
zykach cerkiewnosłowiańskim i „ruskim”). Typografie lwowska i uniewska
nie wydawały w ogóle tekstów alfabetem łacińskim, a w Poczajowie druki
cyrylickie przeważały nad tekstami utrwalonymi łacinką, w języku polskim,
łacińskim, francuskim itd. (221 vs. 171). Inaczej przedstawia się działalność
wydawnicza bazylianów północno-wschodnich rubieży dawnej Rzeczypospo-
litej: w Wilnie znacznie przeważały wydania alfabetem łacińskim (14 razy
więcej), w Supraślu zaś w ogóle polskojęzyczne (71% ogółu produkcji wy-
dawniczej!). Podobnie, zróżnicowana była oferta poszczególnych drukarni
pod względem treści: Lwów i Uniów w okresie unickim wydawały książki
o charakterze religijnym, Poczajów zaś w dużej mierze obsługiwał pobli-
skie szkoły stąd w jego ofercie wiele podręczników i poradników, drukowano
tam również leksykony (słowniki), prace naukowe i popularnonaukowe, za-
równo z nauk ścisłych, jak i humanistycznych (literatury). W Mińsku wy-
dano tylko teksty o charakterze świeckim, a w Supraślu druki o charakterze
świeckim nieznacznie przeważały nad tymi o tematyce religijnej. Warto tu
jednak podkreślić, że wśród nich były znane na zachodzie Europy powie-
ści oświeceniowe, które bazylianie tłumaczyli na język polski. W Wilnie
z kolei dominowały panegiryki, ale licznie również i tam wydawano pod-
ręczniki, a także literaturę piękną (dramaty). W efekcie, wśród całkowitej
polskojęzycznej produkcji drukarskiej zakonników, wydania świeckie stano-
wią 51% ogólnej (730) liczby wydań! [Getka 2013, 250] Co ważne – były
to teksty bardzo zróżnicowane, które niewątpliwie uzupełniają całościowy
obraz polskiego Oświecenia.

Argumentem za dobrym odzwierciedleniem przez druki bazyliańskie sy-
tuacji językowej wschodnich rubieży dawnej Rzeczypospolitej są również
książki wydane w dwóch lub nawet trzech językach: wydania polsko-ła-
cińskie4, polsko-cerkiewnosłowiańskie [Лексикон 1722] czy najważniejsze
z punktu widzenia niniejszych rozważań – częściowo bądź w całości pol-
sko-ruskie teologie moralne [Собранi 1722, Богословiа 1751, Богословiа

4 Były wśród nich dokumenty [Bullae et Brevia Summorum 1767], pomoce do nauki re-
toryki [Cicero 1771], dramaty szkolne [Victor coronatus... Vladislavus III 1722; Hebdomas
saeculorum... 1741] i in.
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1756, Богословiа 1787]. Dla uzupełnienia działalności misyjnej wydawano
również zbiory pieśni religijnych [Богогласникъ 1790]. Równoległe druko-
wanie tekstu w różnych językach świadczyło z jednej strony o ich współ-
występowaniu, z drugiej zaś – o ich równorzędności.

W końcu należy wspomnieć, że część druków wileńskich powstała na
zamówienie (i to ich zleceniodawcy wyznaczali język utworów5), a wyda-
nie innych było uzależnione od stworzenia listy prenumeratorów. Jest to
kolejny argument za tezą o związku treści druków w danym języku z gusta-
mi/potrzebami odbiorców posługujących się danym kodem.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, nie bez podstaw będzie sformuło-
wanie tezy o tym, że drukarstwo bazyliańskie bardzo żywo i adekwatnie
reagowało na potrzeby różnych odbiorców wieloetnicznego społeczeństwa
ówczesnej Rzeczpospolitej, sięgających do dzieł w różnych językach i o róż-
nej tematyce. Ta właśnie teza stoi u podstaw zasadności wyboru druków
typografii bazyliańskich za przedmiot badań nad sferami użycia języków.
Porównanie produkcji wydawniczej w językach polskim i „ruskim” może
bowiem przynieść odpowiedź na pytanie o zakres ich użycia.
4. Duże zapotrzebowanie na książki w języku polskim na wschod-

nich rubieżach dawnej Rzeczypospolitej było powodowane dwoma głównymi
czynnikami: zaawansowanym procesem polonizacji szlachty litewsko-biało-
ruskiej, a także mieszkańców miasta z jednej strony, z drugiej zaś – ścisłymi
związkami kulturowymi i ustrojowymi prowincji litewskiej z Koroną, o czym
była mowa wyżej. Piszą o tym autorzy wstępów do tych dzieł: w tych na-
szych krajach my mnisi pomieniony język ile jako ojczysty [...] w pospolitym
mamy używaniu... [Kulczyński 1771]. Bazylianie nie byli sprawcami tej sytu-
acji, choć niewątpliwie (ze względu na dużą liczbę druków polskojęzycznych)
gruntowali ją.

Wypełniając swoje zadanie drukarnie przyklasztorne tłoczyły księgi na
potrzeby kościoła unickiego i działalności misyjnej – dokumenty, listy, pie-
śni, katechizmy, kazania i homiliarze żywoty, kalendarze świat liturgicznych,
instrukcje zakonne. Dla przygotowania zakonników tłoczono podręczniki
teologii moralnej [Narolski 1777, Narolski 1791, Koronczewski 1779, Ky-
riatt 1799, Kulczycki 1787, Kulczycki 1792].

Szczególne miejsce wśród wydań w języku polskim mają teksty o treści
świeckiej. Spod pras bazyliańskich wychodziła literatura piękna, tłumaczo-
na przez samych zakonników, co sprzyjało nie tylko przyswajaniu kulturze

5 Wśród tekstów pisanych na zamówienie najwięcej było panegirycznych mów i kazań
okolicznościowych pisanych przede wszystkim w związku ze ślubami (też zakonnymi) i po-
grzebami [m.in. Kadłubowski 1755, Borysławski 1781, Szyrma 1713, Dubowicz 1642].
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polskiej zachodnioeuropejskich tekstów literackich, ale i dawało wzory i po-
mysły polskim twórcom. Do końca XVIII wieku zakonnicy wydali ponad
20 tytułów takich autorów jak Jonathan Swift, Henry Fielding, Pierre Des-
fontaines, Frances Scheridan [Swift 1784, Sheridan 1784, Beaurieu 1785,
Kawaler 1786, Fielding 1787, 1790, de La Guenserie 1788], z których nie-
które miały po kilka wydań (ogółem 31 pozycji), z czego 12 tytułów było
przetłumaczonych właśnie przez bazylianów (np. Podróże kapitana Gulliwe-
ra [Swift 1784], Przygody Johna Andrewsa [Fielding 1787]).

Bazylianie – zakonnicy nie zawsze postępowali przy tym w pełni legal-
nie. Bez zgody pierwszych drukarzy niejednokrotnie „piracko” przedruko-
wywali oni dzieła udane i poczytne. Właśnie chęcią zysku z jednej strony,
z drugiej zaś popularnością wybranych tytułów wśród czytelników, można
objaśnić wydrukowanie pod zmienionym tytułem w Supraślu nielegalne-
go nakładu napisanych pod wpływem Swifta przez Dymitra Krajewskiego
Przypadków Wojciecha Zdarzyńskiego [Podróż lunatyka 1787]. Wydania kor-
sarskie dotyczyły nie tylko literatury pięknej, ale i publicystyki, co potwier-
dza zapotrzebowanie czytelników również na ten rodzaj tekstów. W Su-
praślu przedrukowano nielegalnie teksty Stanisława Staszica, Uwagi o te-
raźniejszym stanie Rzeczypospolitej (1787) i Przestrogi dla Polski (1790).
Ewidentnie godna potępienia działalność piracka zakonników miała jednak
pozytywny efekt dodatkowy: wydania te, tanie, o dużym zasięgu promowały
idee reform w okresie Sejmu Wielkiego (1788–1792) oraz konieczność zmian
w Rzeczypospolitej końca XVIII wieku.

Edukacyjny charakter miały z kolei traktaty publicystyczne Franciszka
Stanisława Kostki Czapskiego [Czapski 1783; Czapski 1787], wiersze [Sta-
rzeński 1787] komedie i dramaty wydane w Wilnie i Poczajowie [Rzewuski
1762, Bończa-Tomaszewski 1798, 1799].

Obok tekstów ambitnych, ważkich, dotykających problemów polityki
i społeczeństwa, wychodziły również teksty mniej ambitne. Zróżnicowane
pod względem wykształcenia społeczeństwo, oczekiwało różnorodnych tre-
ści. Jest to zresztą uniwersalna cecha każdej epoki, a Oświecenie nie by-
ło tu wyjątkiem. Życie literackie współtworzyły również ośrodki prowin-
cjonalne (Wilno, Podchorce, Puławy), a i czytelnikami byli przecież nie
tylko mieszkańcy wielkich ośrodków kulturalnych. Uproszczeniem, ale mo-
że zasadnym będzie więc stwierdzenie, że o ile elita (Krasicki, Kniaźnin,
Zabłocki i in.) pisała dla elity, to przeciętni czytelnicy żyli raczej spuści-
zną baroku i takich tekstów oczekiwała od drukarzy. Wychodząc naprze-
ciw tym oczekiwaniom bazylianie przedrukowywali powieści miłosno-he-
roiczno-awanturnicze (Historia o szlachetnej a pięknej Meluzynie... [1787],
pół kobiecie, pół smoczycy, Historia o Magielonie królewnie neapolitańskiej
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[1783, 1787]) a także powieści jarmarczne, sowizdrzalskie [Kulawiec 1786].
W dużym nakładzie wychodziły kalendarze, modlitewniki „godzinki”, spe-
cyficzne szlacheckie zbiory, drukowane silva rerum, które największy roz-
kwit (w formie rękopiśmiennej) osiągnęły w pierwszej połowie XVII wieku.
Przed sformułowaniem oceny tego rodzaju działalności, należy znów wspo-
mnieć o trudności i złożoności zadania jakie wypełniały drukarnie, które
kierowały teksty do zarówno wykształconych jak i nienależących do elity
czytelników, którzy przecież przeważali. Bazylianie wychodzili więc naprze-
ciw ich zapotrzebowaniu, zarazem jednak prezentowali szerszą ofertę pro-
duktów swoich oficyn (np. przez przedruk fragmentów ambitnych tekstów
w kalendarzach). Mieli więc realny wpływ na gusta swoich odbiorców, a tym
samym na życie kulturalno-literackie wschodnich rubieży dawnej Rzeczy-
pospolitej.
5. Druk w języku ruskim, podobnie jak i w przypadku książek polsko-

języcznych, był spowodowany zarówno chęcią porozumiewania się z czy-
telnikami ich kodem językowym, jak i pragnieniem popularyzacji języka
„ruskiego” prostego. Nie wgłębiając się już tu genezę zakres użycia i te-
rytorium występowania tego języka [Miakiszew 2008, 20–39; Mozer 2002,
211; Morita 2002, 147–153; Плющ 1962, 27–34, Getka 2012, 10–16], na-
leży stwierdzić, że w XVIII wieku był to w zasadzie podstawowy środek
komunikacji na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Ze względu
na jego niski prestiż, język ten można było znaleźć jedynie w literaturze
tzw. niskiego stylu: poezji burleskowo-trawestacyjnej, pisanej przez wędru-
jących diaków, czy w interludiach i intermediach – scenkach wystawianych
w przerwach dramatów szkolnych i służących rozładowaniu napięcia. Biorąc
pod uwagę drukarstwo bazyliańskie, można ich uznać wręcz za prekurso-
rów w procesie odradzania się języków „zachodnioruskich”, zbliżenia języka
literatury z językiem mówionym (żywym), co z kolei miało znaczenie dla
rozwoju współczesnej tożsamości Białorusinów i Ukraińców.

Genezy bazyliańskiego drukarstwa ruskojęzycznego należy szukać w re-
alizacji postanowień VI Kongregacji Generalnej bazylianów z 1636 ro-
ku, aby ojcowie i bracia nie inaczej głosili Słowo Boże jedno po rusku
[Nieć 1936, 148]. Zapewne więc od połowy XVII wieku bazylianie prowa-
dzili misje w języku swoich odbiorców. Do powyższych postanowień należy
jeszcze dodać zalecenia Synodu Zamojskiego (1720), o konieczności wydania
modlitewników w języku zrozumiałym przez odbiorców [Bulle, brevia 1799,
110–111]. Miało to zwiększyć szanse powodzenia misji, których celem w ob-
liczu kryzysu politycznego końca XVIII wieku i realnej groźby kasaty ob-
rządku unickiego po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej, było nawet nie tyle
pozyskanie nowych wiernych, ile pogłębienie wiedzy na temat dogmatów,
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poprawę świadomości religijnej ówczesnych unitów i umocnienie ich wiary
[Pidłypczak-Majerowicz 1986, 25].

Aby wyjść naprzeciw tym ustaleniom i bazylianie zdecydowali się na
druk w języku prostym, co miało zwiększać szanse powodzenia misji. Dla-
tego wśród wydań w języku ruskim dominują druki o charakterze moraliza-
torskim, kaznodziejskim i katechetycznym, a wśród nich np. trzy wydania
Słowa do ludu katolickiego [Слово народу кафолическому 1765, Народове-
щан̈ıe 1768, Народовещан̈ıe 1778], dwa wydania Nauk Parafialnych... Julia-
na Dobryłowskiego [Науки парохiяльнiя 1792, Науки парохiяльнiя 1794],
a także kilka wydań teologii moralnej, wydawanej z podobną treścią pod
różnymi tytułami [Собран̈ıе припадковъ 1722, Поученiе P 1745, Богосло-
вiа 1751, Богословiа 1756, Богословiа 1787]. Dla uzupełnienia działalności
misyjnej wydawano również zbiory pieśni religijnych [Богогласникъ 1790].
Warto również podkreślić, że ta – zdawałoby się czysto religijna działalność
misyjna bazylianów również wychodziła poza ramy podstawowego zadania.
Tłumaczenie znaczenia poszczególnych obrzędów i symboli religijnych Cer-
kwi greckokatolickiej łączyło się z interpretacją Dekalogu, która podkreślała
nie tylko rolę papieża, jako głowy Kościoła, czy prymat władzy świeckiej,
ale i innych zasad przykazań związanych z życiem społecznym – zawiera-
niem umów – kontraktów, poszanowaniem cudzej wartości (nie kradnij, nie
cudzołóż itp.). Wydania te mogły się więc przyczynić do zmiany mental-
ności ich odbiorców. W odróżnieniu od teologii moralnych, kierowanych do
prawosławnych, które podkreślały konieczność wzmocnienia władzy abso-
lutnej i podporządkowanie jednostki przełożonym, wydania kierowane do
unitów mogły stać się podwaliną kształtowania się późniejszego społeczeń-
stwa obywatelskiego [Skinner 2006, 212 i 214]6.

W języku swoich ruskojęzycznych odbiorców końca XVIII wieku ba-
zylianie wydawali również teksty związane z ich życiem codziennym.
Wśród tych wydań znajdują się poradniki dobrego zachowania (Полhтика
свhцкая..., Poczajów 1770), poradniki dla gospodarzy, np. zatytułowana
po polsku Książka lekarstw końskich oraz sposoby ratowania w chorobach

6 Jako przykład ilustrujący różnice związane ze społeczeństwem obywatelskim, badaczka
przytacza katechizm Teofana Prokopowicza z 1720 r., drukowany wielokrotnie w XVIII w.,
obowiązkową lekturę księży parafialnych. Szczególnie wyraźnie, jej zdaniem, widoczne są
one na przykładzie tłumaczenia sensu przykazania „czcij ojca swego i matkę swoją”. Jak
zauważa Barbara Skinner: Prokopowicz instruuje prawosławnych, aby szanowali cara oraz
inne władze ponad wszystko – ze znaczącym naciskiem na władzę wykonawczą, nie zaś na
władzę ustawodawczą. Wpisuje w to przykazanie obowiązek „szacunku wobec tych, którzy
są naszymi ojcami i matkami” więc nie tylko wobec naturalnych rodziców, lecz także wobec
tych, którzy „sprawują nad nami ojcowską władzę” [Skinner 2006, 214].
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bydła..., Poczajów 1788, prawdopodobnie autorstwa Rusina, starosty jednej
z miejscowości Ukrainy Zachodniej, Lenkiewicza [Ukräıнськi письменники
1960, 398–399; Запаско, Iсаевiч 1984, poz. 3435].

Ruskojęzyczna oferta bazylianów była – jak widać – znacznie uboż-
sza niż analogiczna polskojęzyczna. Trzeba jednak zauważyć, że brak np.
literackich utworów prozatorskich zapewne również odzwierciedla sytuację
socjolingwistyczną ziem wschodnich Rzeczypospolitej końca XVIII wieku.
Społeczność ruskojęzyczna była głównie ludnością wiejską, stąd potrzeba
wydania dla niej poradników gospodarczych. Bazylianie próbowali zmienić
ten stan rzeczy, a ich działania z jednej strony podnosiły prestiż języka
mówionego, który stawał się językiem wydań, z drugiej zaś chcieli wpłynąć
na podniesienie stanu wykształcenia Rusinów, co ma wyraz we wstępach do
wydawanych przez nich tekstów. Autor Książki lekarstw końskich sugero-
wał na przykład, by jego pracę używać również jako elementarz do nauki
czytania w języku ruskim [Książka lekarstw końskich 1788, 5–6]. Dlatego
uzasadnioną może wydawać się teza o tym, że i publikowanie zasad do-
brych manier mogło mieć zadanie włączyć ludność ruskojęzyczną do życia
polityczno-społeczno-kulturalnego dawnej Rzeczypospolitej, w charakterze
równoprawnych jego uczestników (zwłaszcza wobec faktu konieczności po-
ruszania się w towarzystwie uwielbiającej konwenanse szlachty). Jeśli dodat-
kowo uwzględni się opisane wyżej religijne wydania o charakterze morali-
zatorskim, okaże się, że bazyliańskie drukarstwo ruskojęzyczne reprezentuje
spójny plan wydawniczy.
6. Związani z państwem polskim i światem kultury zachodniej z jed-

nej strony, z drugiej zaś z kręgiem kultury i wiary prawosławnej, bazylia-
nie znakomicie rozumieli złożoność sytuacji społecznej i językowej wschod-
nich rubieży dawnej Rzeczypospolitej. W swojej działalności typograficznej
próbowali więc wykorzystywać swoją wiedzę o tych terenach, tak, by wy-
dawane przez nich dzieła odpowiadały na oczekiwania odbiorców, a co za
tym idzie – wykorzystywali zróżnicowane instrumentarium językowe. Dzięki
takiemu założeniu można starać się wyciągnąć wnioski odnośnie funkcji jaką
pełniły języki polski i ruski w ówczesnym czasie. Język ruski miał charak-
ter użytkowy, służył codziennej komunikacji. W końcu XVIII wieku był on
również językiem literatury ustnej – literaturę pisaną obsługiwał w mniej-
szym zakresie. Bazylianie dążyli jednak do zmiany sfer użycia języka ruskie-
go (niejednokrotnie ma to wyraz w przedmowach do wydań bazyliańskich)
i w dużej mierze przyczynili się do podniesienia jego rangi.

Język polski z kolei w XVIII wieku był głównym narzędziem komu-
nikacji warstw wykształconych i obok sfery użytkowej obsługiwał również
naukę i literaturę. Druki w języku „ruskim” nie odpowiadają więc treściowo
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tekstom polskojęzycznym, co każe sformułować wniosek o węższym zakresie
jego użycia. Jak się jednak zdaje w ówczesnej sytuacji społeczno-politycz-
no-kulturowej tych ziem po pierwsze – nie było innej możliwości, po drugie
zaś: inna była funkcja języka ruskiego, inne potrzeby i aspiracje kulturowe
mieszkańców wschodnich ziem Rzeczypospolitej, ich preferencje tematyczne
i gatunkowe.
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THE SPHEREOF THEUSE OF POLISH AND “RUS’” (PROSTAMOVA) LANGUAGE
IN THE AREAS OF POLISH-RUS’ CULTURE BORDERLAND IN THE 18 CENTURY

(BASED ON BASILIANS PRINTINGS)

S U MM A R Y

Eastern lands of the former Republic of Poland have always been multicultural
and multilingual. In the 18th century there existed together languages: Old Church
Slavonic, German, Lithuanian, French, Russian, Romanian, Polish, Rus’, Latin.
Basilians printed texts in all those, so as to reach the greatest number of readers.
It is important to marc, however, that in everyday communication were used only
Polish and Rus’ languages (prosta mova). Other languages had been used in the
literature, science, religious life. That is why the purpose of this article is to analyze
the content of Polish and Rus’ language prints. This analysis is a basis to compare
the scope of use of these languages. It can also be a valuable measure of the demand
of Polish and Rus’ language readers for different type of texts. The analysis can
lead to more complete picture of the eighteenth-century cultural and sociolinguistic
situation of eastern part of former Republic of Poland.
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