
92

Czas Kultury 4/2016

Pod koniec XX wieku Alexander Kiossev sformułował w jednym z artykułów twier-
dzenie na temat postkolonialnej kondycji kultur Europy Środkowo-Wschodniej i Po-
łudniowej, określając je terminem kultur „samokolonizujących się”1. Specyfikę tego 
długo trwającego zjawiska historycznego Kiossev tłumaczył sposobem formowania się 
tożsamości narodowych na zasadzie zapożyczania obcych wzorów od społeczeństw 
rozwiniętych w wyższym stopniu (w zakresie historiografii, literatury, sztuki, lecz 
także urządzeń polityczno-prawnych i gospodarczych) niż kultury „samokolonizu-
jące się”. Istotą wywodów bułgarskiego historyka stało się stwierdzenie, że formacje 
peryferyjne ustanowiły się jako niższe względem kultur centralnych nie dlatego, iż 
popadły w bezwłasnowolną zależność od tego, co obce, ale dlatego, że już in statu 
nascendi rozwoju swojej narodowej podmiotowości ukonstytuowały swoją własną niż-
szość2. Taki stan rzeczy wynikał przede wszystkim z faktu rozpoznania kulturowej 
inności względem tego, co stanowiło wartości uznawane przez nie za uniwersalne, 
i uświadomienia tego, że oto one – kultury „niższe” – są rezerwuarem braków cy-
wilizacyjnych3. Jednym z tych braków była rzekoma nieobecność wielkich narracji 
historycznych o dawnym pochodzeniu narodów Europy Środkowo-Wschodniej, two-

1 Zob. A. Kiossev, Notes on Self-Colonizing Cultures, [w:] B. Pejic, D. Elliott (red.), After The Wall. Art 
and Culture in Post-Communism Europe, Stockholm 1999. Zob. także J. Sowa, Fantomowe ciało 
króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011, s. 20–25.

2 J. Sowa, Fantomowe ciało króla..., s. 21.
3 Cyt. za: ibidem.
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rzonych od późnego średniowiecza i w okresie renesansu 
w myśl głównej ideologii: im nacja bardziej starożytna, 
tym bardziej wartościowa i godna nobilitacji4. 

Transparentnych przykładów ilustrujących samokolo-
nizujące konstruowanie tożsamości narodowej dostar-
cza między innymi staropolskie piśmiennictwo wieku 
XVI, który to, jak wiadomo, był okresem intensywnego 
kształtowania się tożsamości młodych narodów Europy 
Środkowo-Wschodniej i Europy w ogóle. Sięgając po kon-
krety, można wskazać znaną skądinąd próbę argumen-
towania legendarnej tezy o starogreckim pochodzeniu 
Sarmatów, którą podjął w swoich pismach politycznych 
i historycznych Stanisław Orzechowski (a przed nim 
również Jan Długosz i kilku słynnych polskich histo-
ryków)5, czy też próby dowiedzenia starorzymskiej 
etnogenezy Litwinów w pismach polsko-litewskiego 
historyka i poety doby odrodzenia – Macieja Stryjkow-
skiego6. Pomijając niewątpliwy fakt, że koczowniczy lud 
Sarmatów nigdy nie dotarł nawet w okolice polskich 
granic7, a polska wspólnota sarmacka jest z pewnością 
tradycją wyobrażoną8, której głównym celem była mega-
lomańska legitymizacja kultury szlacheckiej – zarówno 
w jednym, jak i drugim przypadku (polskim i litewskim) 
celem konstruowania starożytnych etnogenez było na-
danie podniosłego charakteru historii w rzeczywistości 
mało podniosłego i zapóźnionego kulturowo, ustrojowo 
i gospodarczo narodu, stanowiące jednocześnie sposób 
na przynajmniej częściowe włączenie go do kręgu kultur 
zachodniego logocentryzmu (tradycji retoryki i poetyki 
antycznej), a także metafizyki obecności (historii filo-
zofii klasycznej). Z pewnością nie trzeba w tym miej-
scu przekonywać, że antyczna Grecja i Rzym stanowiły 
w epoce polskiego odrodzenia najdoskonalsze wzory do 
naśladowania, zarówno w zakresie teorii poezji (mime-
sis), urządzeń politycznych i kulturowych (politeia), jak 

4 Zob. np. B. Bednarek, Epos europejski, Wrocław 2001, s. 77.
5 Zob. Ł. Lipiński, Stanisław Orzechowski i jego grecka etnogene-

za Polaków jako legitymizacja kultury szlacheckiej, „Tekstura. 
Rocznik filologiczno-kulturoznawczy” 1(6)/2015, s. 179–190.

6 Zob. M. Stryjkowski, O początkach, wywodach, dzielnościach, 
sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, 
żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszo-
ne, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego 
doświadczenia, oprac. J. Radziszewska, Warszawa 1978. 

7 Zob. A. Zieliński, Sarmaci. Katolicy. Zwycięzcy. Kłamstwa, prze-
milczenia i półprawdy w historii Polski, Warszawa 2015, s. 96–98.

8 Zob. J. Niedźwiedź, Sarmatyzm, czyli tradycja wynaleziona, 
„Teksty Drugie” 1/2015.

i pouczających moralnie zadań historiografii, co dosko-
nale wyrażała dobitna formuła Cycerońska historia vitae 
magistra est. Staropolski świat poezji, retoryki i rodzą-
cych się z wolna urządzeń państwowych rozciągał się 
więc w XVI wieku między założycielskimi wywodami 
trzech chyba najbardziej liczących się w tamtym okresie 
starożytnych i nowożytnych preceptorów poezji: Ary-
stotelesa, Horacego, Franciszka Robortella oraz Juliusza 
Cezara Scaligera, a przepisami retorycznymi starorzym-
skiego mówcy Marka Tuliusza Cycerona. Jak wiadomo 
– wszystkich ich łączyło to, że byli protagonistami albo 
spadkobiercami wielkich imperiów – starożytnej Grecji 
i Rzymu – które to formacje naśladowano w odrodzeniu 
praktycznie we wszystkich sferach ludzkiej aktywności. 
Owo naśladowanie można postrzegać zatem jako jeden 
z symptomów kulturowej samokolonizacji. Jak twierdzi 
Jan Sowa w książce Fantomowe ciało króla..., sytuacja 
Polski jako przedmiotu badań w duchu krytyki postko-
lonialnej jest o tyle ciekawa, że na przestrzeni stuleci 
kraj ten był w rozmaity sposób włączany w różne rodzaje 
projektów kolonialnych, raz jako podmiot, innym razem 
jako przedmiot9. Jak bowiem wiadomo, mniej więcej od 
wieku XIV, czyli od unii w Krewie, aż do końcowych 
dekad wieku XVI Korona Polska prowadziła projekt ko-
lonialny wobec Wielkiego Księstwa Litewskiego, które-
go formalnym zwieńczeniem stał się akt unii lubelskiej 
z 1569 roku. Na „mocy postanowień sejmu lubelskiego 
w 1569 roku, zakończonego unią polsko-litewską, Pod-
lasie, Wołyń, Bracławszczyzna i Kijowszczyzna zostały 
odłączone od Wielkiego Księstwa Litewskiego i wcielo-
ne do Korony”10. Następne stulecia stały się natomiast 
okresem powolnego rozkładu urządzeń politycznych 
i kulturowych państwa Jagiellonów, co doprowadziło 
w rezultacie do trzech następujących po sobie etapów 
jego kolonizacji, które znamy z mało postkolonialnej lek-
cji historii pod nazwą „trzech rozbiorów Polski”. 

Z punktu widzenia zjawiska samokolonizacji interesu-
jący zdaje się zwłaszcza etap pierwszy, ponieważ można 
w nim dostrzec elementy zarówno „standardowej” kolo-
nizacji (przejmowania administracji i narzucania wzo-
rów kulturowych: polonizacji i chrystianizacji), a także 

9 J. Sowa, Fantomowe ciało króla..., s. 26.
10 J. Pelenski, Inkorporacja ukraińskich ziem dawnej Rusi do 

Korony w 1569 roku. Ideologia i korzyści – próba nowego spoj-
rzenia, „Przegląd Historyczny” 2(65)/1974, s. 243.
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samokolonizacji: próby narzucenia samemu sobie prze-
konania o własnej niższości cywilizacyjnej. W jednym 
i drugim przypadku instrumentem retorycznym była 
na wczesnych etapach kształtowania się tożsamości na-
rodowej staropolska historiografia, konstruująca zbio-
rowe wyobrażenia na temat przeszłości i owoczesnej 
teraźniejszości, zarówno przeszłości samej Polski, jak 
i jej wschodnich sąsiadów, przede wszystkim tak zwa-
nych Kresów i będącego ich historyczną częścią Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego11. Nie ulega wątpliwości, że 
to właśnie na tych terenach, które w naszej zbiorowej 
wyobraźni i pamięci funkcjonują pod nazwą „Kresy”12, 
Polska występowała w roli kolonialnej potęgi, podpo-
rządkowując sobie zamieszkującą te tereny ludność13.

Jakie jest zatem miejsce i rola litewskiej historiografii 
Macieja Stryjkowskiego w procesie kolonizacji i zara-
zem samokolonizacji Wielkiego Księstwa Litewskiego? 
Punkt wyjścia odpowiedzi na tak postawione pytanie 
zawiera się w fakcie specyficznego kulturowego rozdwo-
jenia staropolskiego dziejopisa, usytuowanego pomiędzy 
tożsamością opartą na genealogii a tożsamością wy-
obrażoną, skonstruowaną. Trudno nie zgodzić się w tej 
perspektywie z Siergiejem Kowalowem, gdy twierdzi, że 
Stryjkowski jest najbardziej znaczącą z postaci wśród 
polskojęzycznych pisarzy Litwy i Białorusi w epoce re-
nesansu, będąc Polakiem z pochodzenia (gente Polonus) 
i Litwinem ze względu na orientację polityczną (natione 
Lithuanus)14. Z jednej strony był więc autor dzieła O po-
czątkach narodu litewskiego polskim historykiem Litwy 
(jako Polak z pochodzenia), z drugiej strony historykiem 
litewskim – jako nadworny dziejopis pod mecenatem 
księcia Jerzego III Olelkowicza, któremu dedykował swo-

11 „Jerzy Giedroyc [...] określił Ukrainę, Litwę i Białoruś jako ULB – 
region odpowiadający Wielkiemu Księstwu Litewskiemu”,  
A. Bumblauskas, Wielkie Księstwo Litewskie. Wspólna historia, 
podzielona pamięć, przekł. A. Malewska, Warszawa 2013, s. 11.

12 „Tereny «Kresów» rozciągają się między rzekami Dniestr  
i Dniepr, na zachód od Kijowa i na południe od rozlewisk 
Prypeci, na wschód od Nowogrodu Wołyńskiego, w dawnych 
carskich guberniach wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej, które 
stanowią dziś część obwodów kijowskiego, żytomierskiego, 
chmielnickiego i winnickiego”, K. Brown, Kresy. Biografia krainy, 
której nie ma. Jak zniszczono wielokulturowe pogranicze, przekł.  
A. Czwojdrak, Kraków 2013, s. 15.

13 J. Sowa, Fantomowe ciało króla..., s. 26.
14 S. Kowalow, Maciej Stryjkowski jako poprzednik Alberta Wijuka 

Kojałowicza: spojrzenie białoruskie, „Senoji Lietuvos Literatūra”, 
27/2009, s. 216.

je dzieło. W pierwszej roli był on zatem przekazicielem 
symbolicznych (poetycko-historycznych) mechanizmów 
kolonialnych, starając się przekonać polsko-litewskiego 
czytelnika o symptomatycznych dla kultury litewskiej 
„brakach” kulturowych, natomiast jako drugi, czyli natio-
ne Lithuanus – przyłożył rękę do stworzenia samokolo-
nizacyjnej tożsamości Litwinów, ponieważ pisał z pozycji 
przedstawiciela tego narodu, starając się utrwalić w jego 
świadomości przekonanie o kulturowym zapóźnieniu.  
W pismach historycznych jednego dziejopisa możemy 
zatem znaleźć symboliczne mechanizmy kolonialnej 
dominacji, a także mechanizmy samokolonizacyjne, 
uznające niższość narodów peryferyjnych względem 
wielkich, centralnych punktów odniesienia. Uznanie tej 
niższości odbywało się u Stryjkowskiego dodatkowo nie-
jako na dwóch poziomach: z jednej strony – jako Polak – 
stara się on porównywać siebie jako historyka do wzorów 
starożytnych, lansowanych przez zachodnie odrodzenie 
centralnej Europy, z drugiej strony – jako Litwin – uzna-
je kulturową niższość państwa, którego historię pragnie 
wyłożyć. Ideą legitymizującą tego rodzaju działania ko-
lonialne była myśl nadrzędna, której rozmaite aspekty 
można zmieścić w terminie „humanizm odrodzeniowy”. 
Jak bowiem twierdzi Leela Gandhi, autorka książki Teo-
ria postkolonialna: 
„Dla zrozumienia niełatwego związku postkolonializmu 
z humanizmem ważne jest, by dostrzec, iż studia postko-
lonialne dziedziczą dwa stanowiska wobec historii i kon-
sekwencji humanizmu – chronologicznie odległe, choć 
ideologicznie na siebie nachodzące. Pierwsze z nich od-
nosi się do humanizmu jako programu kulturowo-edu-
kacyjnego. Zapoczątkowany w renesansowych Włoszech 
około połowy XVI wieku stopniowo ewoluował w zespół 
dyscyplin, które dziś zwiemy naukami humanistyczny-
mi. Drugie stanowisko, wyraźnie poststrukturalistycz-
ne, [...] identyfikuje humanizm z teorią podmiotowości 
i wiedzy zapoczątkowaną w filozofii przez Bacona, Kar-
tezjusza i Locke’a, a naukowo urzeczywistnioną przez 
Galileusza i Newtona”15. 

Zważywszy na okoliczności genezy historyczno-epickie-
go dzieła O początkach narodu litewskiego, interesuje nas 
tutaj kontekst humanizmu renesansowego. A zwłaszcza 
rola kategorii „wiedzy” i powiązanej z nią kategorii „wła-

15 L. Gandhi, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, 
przekł. J. Serwański, posł. E. Domańska, Poznań 2008, s. 33.
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dzy”. Są one istotne dla relacji kolonializmu z humanizmem z tego właśnie powodu, 
iż „humanizm renesansowy i jego następcy utrzymują, że człowiek nabywa człowie-
czeństwo przez to, co wie”16. Jak pisze Gandhi, chociaż oba rodzaje humanizmów 
zakładają, „że wszystkie istoty ludzkie są jak gdyby miarą wszystkich rzeczy, to jed-
nocześnie przemycają do owej podniosłej wizji pewne zastrzeżenia. Humanistycznej 
waloryzacji człowieka prawie zawsze towarzyszy ledwie dostrzegalna implikacja, że 
jedne istoty ludzkie są bardziej ludzkie niż inne – czy to z tej racji, że mają dostęp do 
wyższej edukacji, czy dla ich zdolności poznawczych”17. 

Stryjkowski w istocie przyznał w dziele traktującym o historii Litwy, że motywacją 
do jego sporządzenia był dotychczasowy b r a k najdawniejszej historiografii tego 
państwa: 
„Wszakże z szczerości mojej przychylnej i przedsięwziętej pracej to naprzód zaszko-
dziło, iż w początku tak wielkiej historyi od wielu wieków zaniedbanej, a w prochu 
zagrzebionej, wodza, którego bych naśladował, żadnegom nie miał, gdyż przede mną 
tą drogą żaden nigdy nie chodził ani się kusił”18.

Stryjkowski – krocząc po rzekomo dziewiczym poznawczo terenie – jeszcze w kilku 
miejscach dzieła O początkach... podkreśla niedostatki litewskiej historiografii, kieru-
jąc tym samym uwagę odbiorcy na rzekomą ułomność intelektualną historyków litew-
skich („Litwa więcej się w wojnach kochając, ludzi tak dochcipnych i biegłych, krom 
moskiewskim, prostych pisarzów nie mieli, dla czego ich sławnych dzielności wiele 
poginęło”19). Jak słusznie zauważa Dariusz Skórczewski, znamienne dla kolonialnej 
strategii retorycznej orientalizmu jest to, że zachodni podmiot (tutaj podmiot historio-
graficzny w osobie Stryjkowskiego), „o ile w ogóle mówi o Oriencie i zamieszkujących 
go ludziach, robi to wyłącznie ze względu na własne perypetie, emocje, rozterki i po-
trzeby”20 („Dlatego ja [...] dowcipem i zmysłem moim...”; „przede mną tą drogą żaden 
nigdy nie chodził”; „z samej chętki mej ku temu państwu...”; „Pan Bóg, który mię ku 
tej pracej sam wzbudził...” itp.). Co więcej: 
„[Edward] Said udowadnia w swoich pracach coś, co stanowi istotny punkt odniesie-
nia dla rozważań o Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej: konsekwencje zależności 
i zdominowania nie ograniczają się do takich kwestii, jak zacofanie gospodarcze czy 
polityczna słabość na arenie międzynarodowej. Oprócz nich niezwykle ważną rolę 
odgrywa zależność i podporządkowanie kulturowe, objawiające się niemożliwością 
autonomicznego kształtowania własnego habitusu. Dominacja imperialno-kolonialna 
oznacza narzucenie nie tylko reguł handlu, ale również sposobów autopercepcji. Mogą 
być one przez skolonizowanych rozpoznawane jako fałszywe, mimo to odgrywają istot-
ną rolę w konstruowaniu przez podporządkowanych wyobrażenia o samych sobie. 
Prowadzi to do ukształtowania się szeregu kompleksów, resentymentów oraz – co 
może nawet ważniejsze – fatalnej niezdolności do autonomicznego wydawania sądów 

16 Ibidem, s. 34.
17 Ibidem.
18 M. Stryjkowski, O początkach..., s. 34.
19 Ibidem.
20 D. Skórczewski, Retoryka pominięcia i przemilczenia a prawda literatury: o postkolonialnych implika-

cjach praktyk dyskursywnych, [w:] H. Gosk, B. Karwowska (red.), (Nie)obecność. Pominięcia i prze-
milczenia w narracjach XX wieku, Warszawa 2008, s. 95.
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i tworzenia wartości, czyli do normatywnego kształtowania rzeczywistości społecznej. 
Podporządkowany zawsze czeka, aż jego władca powie mu, kto i co – nawet w jego 
własnym kraju – jest wartościowe i godne szacunku. Prawdziwym sukcesem nie będzie 
też dla niego uznanie w oczach własnych ziomków, ale Innego, który dyktuje porządek 
sfery symbolicznej na wyższym, międzynarodowym i międzykulturowym poziomie, 
mając wyłączną właściwie możliwość kreowania wizerunku podporządkowanego”21.

Stąd też nietrudno o zasadne podejrzenie, że narracja historyczna Stryjkowskiego 
jest historiografią hegemoniczną, a więc takim rodzajem dziejopisarstwa, w którym 
– za pomocą technik selekcji faktów albo obrazowania poetyckiego – autor stara się 
udowodnić, że opisywaną przez niego grupę etniczną albo narodowościową cha-
rakteryzuje to, iż nie potrafi ona mówić samodzielnie w swoim imieniu; przedmiot 
kolonialnego dyskursu historycznego, naród litewski i jego dziejopisarze, nie potrafi 
– zdaniem Stryjkowskiego – opowiedzieć swoich własnych dziejów. Taka kondycja 
stanowi o szczególnego rodzaju analogii względem kondycji dziecka, którą opisuje 
Jean-François Lyotard, jeden z postmodernistycznych inspiratorów krytyki postko-
lonialnej:
„Dziecko – pozbawione mowy, bez umiejętności utrzymania wyprostowanej postawy, 
niepewne tego, jakie przedmioty je interesują, niezdolne do oszacowania własnych 
zalet, niewrażliwe na zdrowy rozsądek – jest szczególnie mocno człowiekiem, ponie-
waż te jego deficyty zwiastują i obiecują rzeczy możliwe. Jego początkowe zapóźnienie 
w człowieczeństwie, które czyni je zakładnikiem wspólnoty dorosłych, jest także tym, 
co objawia tejże zbiorowości brak człowieczeństwa [i jego historii – przyp. Ł.L.], na 
który cierpi, i które nakłania ją, aby stała się bardziej ludzka”22.

W perspektywie krytyki hegemonicznej kondycji historiografii Stryjkowskiego można 
zatem dodać, że opowiadający historię podmiot dokonał tutaj gestu symbolicznego 
włączenia zbiorowej figury Innego pod jurysdykcję własnych wyobrażeń, które to wy-
obrażenia wymykały się dotychczas – a więc przed sporządzeniem historii Wielkiego 
Księstwa Litewskiego – władzy zachodniego Rozumu (będącego wszak wzorem do 
naśladowania), niosącego kaganek humanistycznej oświaty „nieoczytanym” Litwinom. 
Jeśli zatem humanistyczny Rozum jest z definicji uniwersalny (gdyby było inaczej, 
nigdy byśmy się nie porozumieli), to jak może on poznać to, co jest partykularne? 
Oczywiście, tylko tak, że przyswoi sobie to, co inne wobec rozumu, i przykroi wedle 
własnych wymogów. Wówczas to, co osobliwe, lokalne i jednostkowe, zostanie nie tylko 
obłaskawione (bo zrozumiałe), ale też – nawet przede wszystkim – podporządkowane 
jurysdykcji podmiotu, który odtąd będzie mógł nim dowolnie dysponować w postaci 
skonstruowanych przez siebie przedstawień23.

W tym miejscu wracamy do interesujących w kontekście postkolonialnym aspektów 
humanizmu odrodzeniowego i sarmatyzmu, ponieważ jest on istotnym kontekstem 

21 J. Sowa, Fantomowe ciało króla..., s. 434–435.
22 J.-F. Lyotard, The Inhuman: Reflections on Time, trans. G. Bennington, R. Bowlby, Stanford 1991,  

s. 3–4, cyt. za: L. Gandhi, Teoria postkolonialna..., s. 37.
23 A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2009, s. 557–558.
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dla badanego tutaj dzieła, będącego, przypomnijmy, 
reprezentacją historyczną dziejów Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. 

Czasy rozwoju humanizmu odrodzeniowego były w Eu-
ropie Zachodniej epoką bujnego rozwoju kultury re-
torycznej i poetologicznej, która – jako cecha kultury 
odziedziczona po tradycji grecko-rzymskiej – odzna-
czała się dążnością do ujęć hierarchicznych i normaty-
wizujących. Stąd można mówić o pewnego rodzaju „ko-
lonialnych” implikacjach taksonomii genologicznych 
i retorycznych, gdyż zakładają one „wyższość” jednych 
elementów nad innymi, co odbywa się oczywiście po-
przez powstanie nierówności, bo wskazanie elementów 
„niższych” i „ułomnych”. Implikacje kolonialne humani-
zmu odrodzeniowego – przede wszystkim ze względu na 
obecność idei „wyższości” – są widoczne już na poziomie 
społecznej świadomości genologicznej Polski czasów od-
rodzenia, która za najwyższy byt w genologicznej hierar-
chii uznawała właśnie epopeję historyczną, hołdując tym 
samym retorycznemu modelowi eposu historycznego, 
jaki w Farsaliach przekazał Lukan24. Model lukanow-
skiego eposu h i s t o r y c z n e g o (o charakterze dy-
daktycznym) wykorzystał Stryjkowski w Kronice polskiej, 
litewskiej...25, a także w dziele O początkach... („W nim 
zaś dopatrzeć się można większej nawet skrupulatności 
w cytowaniu źródeł i podawaniu paginacji prac wyko-
rzystanych, przynajmniej w niektórych partiach tekstu. 
Jeszcze bardziej zadziwiać musi obecność tam źródeł 
nieznanych Kronice”)26. Niemniej pomimo programo-
wej deklaracji weryzmu w zakresie faktów historycznych 
wplatanych w epos, co było (jak na XVI w.) koncepcją po-
etycką bez wątpienia jeszcze niemalże „niestandardową”, 
Stryjkowski rzuca cień wątpliwości na rzetelność swojego 
warsztatu historyka-pedagoga-prawdomówcy, gdyż przy-
najmniej kilka razy dopuszcza się świadomej fikcjona-
lizacji faktów historycznych. Przykładowo zarówno we 
wcześniejszym dziele O początkach..., jak i w późniejszej 
Kronice... podaje Stryjkowski sprzeczny ze znanymi mu 
bez wątpienia źródłami historycznymi opis chrystiani-

24 S. Nieznanowski, Staropolska epopeja historyczna. 
Kształtowanie się pojęcia, drogi rozwoju, [w:] J. Pelc (red.), 
Problemy literatury staropolskiej, S. 1, Wrocław 1972, s. 394–405.

25 Ibidem, s. 405.
26 Z. Wojtkowiak, Maciej Stryjkowski: dziejopis Wielkiego Księstwa 

Litewskiego: kalendarium życia i działalności, Poznań 1990,  
s. 196.

zacji Żmudzi, przypisując ją po równi polskiemu królo-
wi Władysławowi Jagielle i jego kuzynowi Witoldowi – 
księciu litewskiemu. Tymczasem jedno z podstawowych 
źródeł do wiedzy o przeszłości Litwy i Rusi – Kronika 
Bychowca przekazuje, że kościół Świętego Piotra w Mied-
nikach postawił j e d y n i e Witold; jemu też przypisuje 
owa kronika wyłączność w szerzeniu chrześcijaństwa na 
terenach Żmudzi i Litwy Zawilejskiej27. 

Dokładna analiza retorycznych mechanizmów kolonial-
nych w obrębie historiografii Macieja Stryjkowskiego 
przekracza znacznie objętość niedługiego artykułu, któ-
rego charakter określić można jako poglądowy. Stąd też 
autor niniejszego tekstu przedstawia czytelnikowi jedy-
nie próbkę takiej analizy. Bliższe i krytyczne pochylenie 
się nad spuścizną nie tylko Stryjkowskiego, lecz także 
innych polskich historiografów może stanowić istotny 
wkład w szerzenie edukacji świadomości postkolonial-
nej, wnosząc nową i pozbawioną uprzedzeń wiedzę na 
temat multikulturowości, a także tożsamościowej oraz 
językowej nieokreśloności terenów wchodzących w skład 
dawnych „Kresów” Rzeczypospolitej.  I

27 Ibidem, s. 201.

STAROPOLSKA HISTORIOGRAFIA (POST)KOLONIALNIE ROZDWOJONA?
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Kitab Kebab (Kapuscinski – Orbeliani), 2012, książki, metalowy szpikulec do kebaba, ~ 50 × 50 × 50 cm 
fot. Bartosz Górka



99

SLAVS AND TATARS

Usta usta (widok wystawy), CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, 2016.  
Fot. Bartosz Górka
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