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ihoR ŠeVČenko (10 luty 1922 – 26 GRudnia 2009)

Światowa bizantynistyka poniosła wielką stratę, 26 grudnia 2009 roku zmarł w swoim domu 
w cambridge ihor Ševčenko – jeden z najwybitniejszych badaczy bizancjum, a także wielkiego 
formatu emigracyjny historyk ukrainy. Gdyby nie walka z chorobą, niedługo obchodziłby 
swoje 88 urodziny. jego pozycja w świece nauki była niezwykle wysoka. zasłynął jako: slawi‑
sta, filolog klasyczny, paleograf, epigrafik i utalentowany lingwista, badacz dziejów europy 
wschodniej.

urodził się w polsce, w Radości pod warszawą, 10 lutego 1922 roku. jego rodzice byli 
emigrantami petlurowskimi z ukraińskiej Republiki ludowej. ojciec ivan Ševčenko i matka 
maria (z domu czerniatyńska) wychowywali syna w warszawie, w środowisku ukraińskich 
emigrantów. ivan Ševčenko był działaczem niepodległościowym w ruchu ukraińskim. pełnił 
też funkcję dyrektora departamentu w ministerstwie Spraw wewnętrznych uRl. młody igor 
uczył się w gimnazjum i liceum im. adama mickiewicza w warszawie. jego kolegami z ław 
szkolnych byli: jan białostocki (późniejszy sławny historyk sztuki) i andrzej Vincenz (syn 
pisarza Stanisława Vincenza). działając w harcerstwie, poznał o kilka lat starszych: jana kotta 
i zmarłego w kwietniu Ryszarda matuszewskiego1 (obaj wybitni historycy literatury). do szkoły 
chodził również m.in. z janem nowakem‑jeziorańskim i janem karskim. Gimnazjum dało 
przyszłemu bizantyniście podstawy językowe: łacina, greka oraz język francuski. w tym okresie 
nastąpił też jego debiut. wraz z przyjacielem januszkiem białostockim (jak go nazywał) wydał 
pismo „ignis. miesięcznik młodzieży szkolnej”. znajomość języków okazała tu się przydatna, 
gdyż na potrzeby tego periodyku przełożył na polski fragmenty Wieku Ludwika XIV woltera2. 
nauka w szkole została uwieńczona maturą w tragicznym roku 1939. okres ii wojny światowej 
Ševčenko spędził na studiach na niemieckim uniwersytecie karola (deutsche karlsuniversität) 
w pradze. uwieńczył to doktoratem z filologii klasycznej w roku 1945.

następnie, mając nansenowski paszport, uszedł na zachód. w 1945 roku zawarł małżeń‑
stwo z oksaną draj‑chmarą. była ona córką mychajły draj‑chmary – wybitnego poligloty 
i slawisty, który zginął w zSRR w okresie czystek najprawdopodobniej w roku 1939. w tym 
czasie opublikował pod pseudonimem swoje tłumaczenie Folwarku zwierzęcego G. orwella na 
język ukraiński (George orwell, Kolhosp tvaryn: Kazka, przeł. ivan Černjatyns’kyj, neu ulm: 

1 zmarły w kwietniu 2010 roku Ryszard matuszewski wspomina swego szkolnego kolegę w dosyć anegdotyczny 
sposób, zob. R. matuszewski, Alfabet. Wybór z pamięci 90‑latka, warszawa 2004, s. 444‑446.

2 [red. z j. białostocki] Oświadczenie redakcyjne, „ignis. miesięcznik młodzieży szkolnej” (1938), nr 2 [warszawa: 
liceum humanistyczne im. adama mickiewicza, kl. 2]; [tłum.] Voltaire, Podbój Flandrii [fragm. Wieku Ludwika 
XIV, rozdz. 8], tamże, s. 29‑32.
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prometej b.r.w [1947]). było ono przeznaczone dla ukraińców czekających niepewnie swojego 
losu w obozach dla przesiedleńców po zakończeniu ii wojny światowej. kolejnym etapem 
podróży była belgia. Spędził tam czas na studiach z zakresu filologii klasycznej i bizantynologii 
na université catholique w louvain. poznał wybitnego bizantynistę – henry’ego Grégoire’a. 
Szybko stał się jednym z jego uczniów na brukselskim seminarium (1947‑1949) prowadzonym 
w ramach Fundacji bizantyńskiej. Ševčenko uznał go za swojego intelektualnego mistrza. h. 
Grégoire cieszył się wówczas ogromnym autorytetem i miał wpływ na młodego igora. po 
latach Ševčenko stwierdził, że uczestnictwo w jego seminariach było jednym z najbardziej 
ekscytujących intelektualnych doświadczeń jego życia. wdzięczność była tym większa, iż on, 
bezpaństwowiec, został gościnnie przyjęty przez belga3.

drugi doktorat obronił w roku 1949. został on opublikowany dopiero po wielu latach (La 
vie intellectuelle et politique à Byzance sous les premiers Paléologues. Études sur la polémique 
entre Théodore Métochite et Nicéphore Choumnos, brussels 1962). jest to erudycyjne studium na 
temat życia, działalności politycznej, twórczości naukowej i literackiej teodora metochitesa.

na początku 1950 roku wyjechał do uSa. poznał tam innego wybitnego mediewistę – uro‑
dzonego w poznaniu ernsta kantorowicza. zaowocowało to kolejnym ważnym intelektualnie 
kontaktem. pierwszą pracę otrzymał na uniwersytecie kalifornijskim w berkeley. prowadził tam 
wykłady z historii starożytnej i bizantyńskiej. tam również poznał swoją drugą żonę – margaret 
(z domu bentley). obywatelstwo amerykańskie otrzymał dopiero w roku 1957. kolejne lata 
spędził na stypendium w waszyngtonie oraz w cambridge w stanie massachusetts. w latach 
1954‑1957 wykładał języki słowiańskie, literaturę i historię bizantyńską na uniwersytecie 
w michigan. w okresie 1957‑1965 był profesorem na columbia university w nowym yorku, 
gdzie wykładał zagadnienia dotyczące relacji Słowian i bizancjum.

w roku 1960 uzyskał stypendium w dumbarton oaks w waszyngtonie. była to wówczas 
mekka dla bizantynistów z całego świata. od tego czasu rozpoczęła się współpraca z uni‑
wersytetem harvarda. od 1965 roku spędzał czas przez osiem kolejnych lat w sielankowej 
okolicy Georgetown. były tam fantastyczne warunki do pracy, gdyż pod ręką miał ogromny 
bizantynologiczny księgozbiór w dumbarton oaks. w tym okresie poznał też swojego 
wieloletniego przyjaciela, również bizantynologa – cyrila mango, jak również swoją kolejną 
żonę – późniejszą profesor sztuki bizantyńskiej nancy (z domu patterson). z czasem Ševčenko 
i c. mango stali się ikonami tamtej społeczności. poznawali bizantynistów przybywających 
co roku na stypendia z europy.

w 1973 roku Ševčenko już na stałe rozpoczął pracę w uniwersytecie harvarda w camb‑
ridge. tam wspólnie z omeljanem pritsakiem (również ukraińcem urodzonym w polsce) 
zorganizowali od podstaw harwardzki instytutem badań nad ukrainą (ukrainian Research 
institute). w latach 1973‑1989 Ševčenko w nim zastępcą dyrektora a następnie jego dyrektorem. 
jednocześnie wykładał i uczył średniowiecznej greki, bizantyńską literaturę i paleografię. od 
roku 1977 był współredaktorem periodyku „harvardian ukrainian Studies”.

oprócz wymienionych uczelni amerykańskich wykładał i prowadził badania w wielu in‑
nych ośrodkach naukowych: college de France (1980, 1985), oxfordzie (all Souls 1979‑1980 
i wolfson college 1987, 1993), kolonii (1987, 1992, 1996‑1997), monachium (1969, 1985), 

3 więcej detalów na temat życia historyka można znaleźć w rozmowach, jakie przeprowadził z nim łukasz 
jasina na przełomie 2008/2009 roku. zob. Ukorzeniony kosmopolita. Ihor Szewczenko rozmawia z Łukaszem Jasiną, 
przypisy, bibliografie i indeks opracował m. kozłowski, posłowie ł. jasina, instytut europy Środkowo‑wschodniej, 
lublin 2010 (w druku).
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central european university w budapeszcie (1996, 1997), bari, lwowie i kijowie. był członkiem 
wielu towarzystw naukowych: accademia di palermo, accademia pontaniana w neapolu, 
narodowej akademii nauk ukrainy, The british academy, american philosophical Society 
w Filadelfii, american academy of arts and Sciences, The medieval academy of america, 
oesterreichische akademie der wissenschaften w wiedniu, christian archeological Society 
w atenach, national academy of Sciences of ukraine w kijowie, academy of humanities 
Resaerch w moskwie, Société des bollandistes w brukseli, polskiej akademii umiejętności4. 
był też członkiem Rady doradczej collegium artium w krakowie.

zasiadał w kolegiach redakcyjnych: „byzantinische zeitschrift”, „Vizantijskij Vremennik”, 
„The Greek orthodox Theological Review”, serii: „corpus Fontium historiae byzantinae”, 
„corpus des astronomes byzantins”, „harvard library for early ukrianian literature”.

zawsze chętny do podróży, był m.in. członkiem ekspedycji uniwersytetów princeton 
i michigan na Górę Synaj w roku 1960, której wyniki opublikował.

wyróżniono go czterokrotnie doktoratem honoris causa: uniwersytetu w kolonii (1994), 
uniwersytetu warszawskiego (2001)5, katolickiego uniwersytetu lubelskiego jana pawła ii (2005)6, 
wolnego ukraińskiego uniwersytetu w monachium (luty 2010 – nie zdążył odebrać tytułu).

w latach 1986‑1996 był prezesem association internationale des etudes byzantines. następ‑
nie piastował funkcję honorowego przewodniczącego. kierował kongresem w moskwie w 1991 
roku, który odbywał się w czasie nieudanego puczu janejewa przeciwko m. Gorbaczowowi.

uczniowie i przyjaciele oddali mu hołd w dwóch monumentalnych księgach pamiątkowych. 
pierwsza ukazała się z okazji jego 60. urodzin (Okeanos: Essays presented to Ihor Shevchenko 
on His Sixtieth Birthday by His Colleagues and Students, red. c. mango, o. pritsak = „harvard 
ukrainian Studies” 7, 1983). jej tytuł pochodzi od dużego rękopisu z klasztoru na Świętej 
Górze athos zawierającego encyklopedyczny zbiór tekstów dotyczących nauki, literatury, 
filozofii i teologii7. druga wydana została na jego 80. urodziny (Chrysai Pylai – Zlataia Vrata: 
Essays presented to Ihor Ševčenko on his eightieth birthday by his colleagues and students, red. 
p. Schreiner, o. Strakhov, t. 1‑2 = „palaeoslavica” 10 (2002), z. 1‑2).

Spektrum zainteresowań badawczych profesora Ševčenko obejmowało: historię kultury, 
literaturę, naukę bizantyńską, dzieje polityczne, społeczne i sztukę bizancjum, szczególnie 
średniowieczne piśmiennictwo greckie, edycję tekstów, paleografię, bizantyńską hagiografię, 
kodykologię, epigrafikę. poza bizantynistyką zajmował się też szeroko pojętą kulturą słowiańsko‑
‑bizantyńską i metodologią badań. w ostatnich trzech dekadach swojego życia podjął badania 
nad wspólnym polsko‑ukraińskim dziedzictwem Rzeczypospolitej obojga narodów. poświęcił 
sporo uwagi problemom ukraińskiej historii i kultury oraz jej kontaktów z kulturą bizantyńską. 
w pracach widać duży wpływ i znajomość języków, które napotkał w edukacji.

zasłynął jako narrator pisania historii jako „powieści kryminalnej”. w słynnym artykule The 
Date and Author of the So‑called Fragments of Toparcha Goticus („dumbarton oaks papers” 25 

4 Ukraina między bizantyńskim Wschodem a łacińskim Zachodem, „nowa ukraina. zeszyty historyczno‑polito‑
logiczne” 2 (2008), z. 1‑2(5‑6), s. 177‑183 [wykład z okazji członkostwa w pau].

5 Uroczystość wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Warszawskiego profesorowi Ihorowi Sevcence 
5 grudnia 2001 roku, biuro informacji i promocji uw, warszawa 2001 [O współczesnej dyskusji nad oryginalnością 
literatury bizantyńskiej, s. 15‑22 – referat z okazji odebrania dr h.c.].

6 Ihor Ševčenko. Doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. i. pachcińska, biuro współ‑
pracy z zagranicą, lublin 2005.

7 w tej monumentalnej pracy z polskich naukowców opublikowali swoje prace: j. białostocki, h. evert‑kappesowa, 
a. Gieysztor, a. Vincenz.
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(1971), s. 115‑188) dowiódł najstarsze zachowane źródło: opowieść o historii Rusi kijowskiej 
jest XiX‑wiecznym fałszerstwem wykonanym przez jego rzekomego odkrywcę i edytora karla 
benedikta hasego. ten zagadkowy tekst w języku greckim, opublikowany w 1819 roku przez 
wybitnego badacza k. b. hasego, miał rzekomo opowiadać doświadczenia bizantyńskiego 
dowódcy, który napotkał barbarzyńców na północnych wybrzeżach morza czarnego. publi‑
kacja wywołała nie lada sensacje, tym bardziej że zniknął rękopis. poprzez analizę filologiczną 
Ševčenko doszedł do wniosku, iż rzekome źródło było misternie przygotowaną mistyfikacją 
przez XiX‑wiecznego uczonego.

nie napisał wielu książek. liczba jego artykułów jest jednak spora. bibliografia liczy prawie 
300 pozycji. Rozproszone po wielu periodykach zostały zebrane w kilku publikacjach. Ševčenko 
w początkowym okresie swojej twórczości zajmował się też w wielu pracach postacią mikołaja 
kabasilasa. wydał jego dzieła, zaopatrując je w bardzo rzetelny komentarz. przybliżył też 
postacie i dzieła teodora metochitesa, nicefora Gregorasa, manuela moschopula, teodora 
Studyty, aleksego makrembolitesa czy maksyma Grka. Rozprawy te zostały przedrukowane 
w Society and Intellectual Life in Late Byzantium (london 1981). innym zbiorem jego artykułów 
dotyczących historii intelektualnej bizancjum jest Ideology, Letters and Culture in the Byzantine 
World (london 1982). natomiast obszerny tom Byzantium and the Slavs in Letters and Cul‑
ture (cambridge mass. – naples 1991) dotyczy wpływu bizancjum na Słowian wschodnich. 
uważał, że wpływy bizantyńskie w religii, ideologii politycznej były dosyć istotne aż do wieku 
XVii‑XViii8. niektóre artykuły doprowadziły go do sporu z radzieckimi historykami, którzy 
twierdzili przeciwnie.

prace Ševčenki pozostają w dużym stopniu do dziś aktualne. wydane i opracowane przez 
niego inskrypcje stanowią pomnik edytorstwa. z kolei jego esej metodologiczny o dwóch 
rodzajach dzieł historycznych, dostępny również w przekładzie polskim, jest klasycznym 
dziełem w badaniach współczesnej nauki o sztuce.

w późniejszych latach Ševčenko zajął się trudną historią ukrainy. Rozpoczął od zbadania 
początków chrześcijaństwa na Rusi9. analizował wpływy bizancjum na Ruś10. zajmował się 
także relacjami bizantyńsko‑ruskimi oraz dziejami księstwa moskiewskiego11. od lat 80. 
poświęcił się już głównie badaniu dziejów ukrainy: Byzantine Roots of Ukrainian Christianity 
(cambrigde mass. 1984), The Many Worlds of Peter Mohyla (cambrigde mass. 1985), Ukraine 
between East and West: Essays on Cultural History (to the early 1700’s, (edmonton‑toronto 
1996). ta ostatnia książka okazała się niebywałym sukcesem, miała wiele wydań w różnych 
językach12.

jego ostatnią publikacja będzie wydanie (po ponad 20 latach starannego przygotowania) 
i przekład na język angielski jedynej zachowanej świeckiej biografii w literaturze bizantyjskiej. 

8 Misje religijne z perspektywy Bizancjum, przeł. a. pawelec, w: Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy 
i Rosji (X‑XVII wiek), red. j. kłoczowski, wyd. pau, kraków 1997, s. 33‑53.

9 The Christianization of Kievan Rus, „polish Review” 5 (1960), z. 4, s. 29‑35 (przedruk w: Ideology, Letters and 
Culture in the Byzantine World, london 1982).

10 Byzantine Elements in Early Ukrainian Culture, w: Ukraine: A Concise Encyclopaedia, red. V. kubijovyč, to‑
ronto 1963, t. 1, s. 933‑940 (przedruk w: Byzantium and the Slavs in Letters and Culture, cambridge mass. – naples 
1991).

11 Muscovy’s Conquest of Kazan: Two Views Reconciled, „Slavonic Review” 26 (1967), z. 4, s. 541‑547 (przedruk 
w: Byzantium and the Slavs in Letters and Culture, cambridge mass. – naples 1991).

12 polska wersja książki nieco zmieniona: Ukraina między Wschodem a Zachodem, obta, warszawa 1996, seria: 
Eseje i studia, red. j. axer, t. 3. [treść: Ukraina między Wschodem a Zachodem, przeł. a. Vincenz, s. 7‑17; Różne oblicza 
świata Piotra Mohyły, przeł. e. tabakowska, s. 19‑44; Polska w dziejach Ukrainy, przeł. a. axerowa, s. 45‑65].
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dotyczy ona życia cesarza bazylego i macedończyka, a napisana została przez uczonych 
związanych z dworem jego wnuka – konstantyna Vii porfirogenety (w druku: Chronographiae 
Quae Theophanis Continuati Nomine Fertur Liber V Quo Vita Basilii Imperatoris Amplectitur, 
(corpus Fontium historiae byzantinae 42).

pomimo iż od czasów wojny przebywał poza polską, utrzymywał wciąż kontakt z pozostałymi 
tu szkolnymi przyjaciółmi oraz naukowcami13. od lat sześćdziesiątych odwiedzał polskę. był 
jednym z wybitnych promotorów intelektualnego zbliżenia narodów polskiego i ukraińskiego. 
jego odejście jest dużym ciosem dla nauki amerykańskiej, ukraińskiej i polskiej zarazem14.

Michał Kozłowski

13 zob. prace w języku polskim: Rozważania nad „Szachami” Jana Kochanowskiego, przeł. m. Gottwald, „pamiętnik 
literacki” 58 (1967), z. 2, s. 341‑361 (przedruk w: Byzantium and the Slavs in Letters and Culture, cambridge mass. – 
naples 1991); Dwa rodzaje dzieł historycznych, w: Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce: Dwadzieścia 
sześć artykułów uczonych europejskich i amerykań skich, red. j. białostocki, przeł. p. Ratkowska, piw, warszawa 1976, 
s. 424‑442; Kazanie w Appleton Chapel. Harvard University. 8 I 1982, przeł. S. barańczak, „kultura” (1982), z. 3, (414), 
s. 114‑116; Ukraina między Wschodem a Zachodem. Rozszerzony wykład z I Kongresu Międzynarodowej Asocjacji 
Ukrainistów, Kijów VIII 1990, „kultura”(1992), z. 12 (543), s. 8‑18; [Streszczenie referatu i głos w dyskusji panelowej] 
Europa Środkowo‑Wschodnia – Pars Orientis, w: Tradycje antyczne w kulturze europejskiej – perspektywa polska, red. 
a. Rabińska, obta, warszawa 1995, s. 83‑84, s. 112‑113, 127‑130, seria Eseje i studia, red. j. axer, t. 1; Różne oblicza 
świata Piotra Mohyły, przeł. e. tabakowska, w: Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji (X‑XVII 
wiek), red. j. kłoczowski, wyd. pau, kraków 1997, s. 239‑270.

14 zob. księga kondolencyjna: http://sites.google.com/site/ihorsevcenko/. niestety zamieszczona tam bibliografia 
jest w dużej mierze przyczynkowa i nieaktualna. na prośbę ł. jasiny opracowałem przypisy i w miarę najpełniejszą 
bibliografię do wspomnianej książki: Ukorzeniony kosmopolita. Ihor Szewczenko. 




