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NA TLE INNYCH POLSKICH PUBLIKACJI TEGO TYPU
Pitnastolecie mierci prof. Ryszarda unego stanowi doskona okazj do
przypomnienia i uhonorowania wszelkich aspektów jego dziaalnoci naukowej –
jako filologa slawisty, gównie rusycysty, ukrainisty i biaorutenisty, ale zawsze
i przede wszystkim humanisty1. Warto te przypomnie jego dziaalno jako tumacza nie tylko literatury w jzyku (staro-) cerkiewnosowia skim, ale w ogóle
kultury chrzecija stwa wschodniego, znawcy pimiennictwa, historii kultury
i kultury ludowej Sowian wschodnich.

DR MAGORZATA SKOWRONEK – adiunkt w Katedrze Slawistyki Poudniowej U; adres do korespondencji: Katedra Slawistyki Poudniowej, Wydzia Filologiczny, Uniwersytet ódzki, 90-568
ód , ul. Lipowa 81; e-mail: malgorzata.skowronek@uni.lodz.pl
Publikacja powstaa w zwizku z projektem naukowo-badawczym pt. Recepcja pimiennictwa
oraz literatury ludowej krgu Slavia Orthodoxa w Polsce – historia i bibliografia twórczoci przekadowej, realizowanym w Centrum Ceraneum Uniwesrytetu ódzkiego. Projekt zosta sfinansowany ze rodków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC –
2012/05/E/HS2/03827.
1
O sylwetce R. unego zob. m.in. opracowania: L. S u c h a n e k, Profesor Ryszard uny.
Szkic bio-bibliograficzny w szedziesiciolecie urodzin, [w:] VII. Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica, Bydgoszcz 1988, s. 7-24; Ryszard uny. Spis publikacji 1955-1997, red.
G. Przebinda, J. wiey, Kraków: Instytut Filologii Wschodniosowia skiej UJ 1997; G. P r z e b i n d a, Filolog wobec Sowa. W siedemdziesiciolecie urodzin Profesora Ryszarda unego, [w:]
Sowianie wschodni. Duchowo, mentalno, kultura. Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi unemu w siedemdziesiciolecie urodzin, red. A. Ra ny, D. Piwowarska, Kraków
1997, s. 7-13; Profesor Ryszard uny. W pi t rocznic mierci, red. D. Piwowarska, Kraków
2004; ks. F. K o s t r z e w a, Wspomnienie. Profesor Ryszard uny, „Brzeski Magazyn Informacyjny” [http://www.brzesko.ws/_ brzesko/documents/r_luzny1.pdf, dostp z dn. 9.03.2013 r.]. 
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Wydaje si, e problem teorii i praktyki przekadu, zwaszcza z zaliczanego –
wbrew pewnym aktualnym próbom praktycznego uycia – do jzyków martwych
(staro)cerkiewnosowia skiego, jest w polskiej literaturze naukowej nieco niedoceniany. Dostrzegajc jego znaczenie i próbujc odmieni ten stan rzeczy, grupa
badaczy z Uniwersytetu ódzkiego podja si ródowo-bibliograficznych prac
nad zebraniem i usystematyzowaniem danych o powstaych na przestrzeni wieków polskich przekadach starej literatury krgu Slavia Orthodoxa. Projekt, zatytuowany Recepcja pimiennictwa oraz literatury ludowej krgu Slavia Orthodoxa w Polsce – historia i bibliografia twórczoci przekadowej, uzyska wsparcie
finansowe Narodowego Centrum Nauki, pozwalajce na kontynuacj rozpocztych w 2009 r. bada oraz publikacj ich rezultatów w latach 2013-20182. Efektem przeprowadzonych do tej pory prac jest cykl artykuów opublikowanych
w polskich periodykach, uzupenionych o obszerne wykazy bibliograficzne przekadanych utworów, których zawarto zostanie krótko przedstawiona niej.
Cykl zainicjowa artyku powicony przekadom powstaym chronologicznie
najpó niej, tzn. od drugiej poowy XX wieku do pocztków XXI wieku, w którym szczególn uwag zwrócono na tumaczenia Aleksandra Naumowa, jednake
uwzgldniono w nim take spucizn translatorsk innych polskich autorów tego
okresu, wród których wane miejsce zajli specjalici w zakresie literatury
staroruskiej: Franciszek Sielicki oraz Ryszard uny3.
Artyku drugi traktuje o przekadach z XIX i pocztków XX wieku, koncentrujc si gównie na najpopularniejszych w Polsce tego okresu dzieach redniowiecznej literatury sowia skiej – staroruskim poemacie Sowo o wyprawie Igora/
Sowo i puku Igora/ Wyprawa Igora na Poowców oraz Powieci lat minionych /
Latopisie Nestora, a take na wspólnym dla wszystkich Sowian prawosawnych
obszernym ywocie w. Metodego4.

2

Do wykonawców projektu nale – oprócz badaczy z Uniwersytetu ódzkiego – równie
pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiello skiego oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
3
A. K a w e c k a, I. P e t r o v, M. S k o w r o n e k, Z problematyki przekadu starej literatury
krgu Slavia Orthodoxa na jzyk polski (cz. 1): Aneks. Materiay do bibliografii powojennych
przekadów starej literatury krgu Slavia Orthodoxa na jzyk polski, [w:] Krakowsko-Wileskie
Studia Slawistyczne, t. IV, red. M. Kuczy ska, W. Stpniak-Minczewa, J. Stradomski, Kraków
2009, s. 247-273.
4
A. K a w e c k a, I. P e t r o v, M. S k o w r o n e k, Z problematyki przekadu starej literatury
krgu Slavia Orthodoxa na jzyk polski (cz. 2): Aneks. Materiay do bibliografii przekadów starej
literatury krgu Slavia Orthodoxa na jzyk polski, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria
Rossica” 3(2010), s. 175-193.
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Artyku trzeci stanowi prezentacj i zestawienie polskich tumacze prawosawnego kapana, ks. Stanisawa (Eustachego) Stracha5, publikowanych od
1996 r. do dzi na amach ukazujcego si w Biaymstoku miesicznika „Przegld
Prawosawny. Orthodoxia” w rubryce Jzyk naszej liturgii6.
W artykule czwartym znalazy si uzupenienia do pierwszej czci cyklu,
z rónych przyczyn w niej nieuwzgldnione7.
Pita cz cyklu obejmuje natomiast kwesti publikowania twórczoci przekadowej tekstów krgu Slavia Orthodoxa w sieci Internet8 – obiektem zainteresowania stay si tutaj przede wszystkim tumaczenia autorstwa ks. Henryka Paprockiego oraz o. Romana Pitki, dostpne na stronach www.liturgia.cerkiew.pl
oraz www.cyrylimetody.marianie.pl9. Podsumowanie dotychczas przeprowadzonych prac oraz zapowied kolejnych kierunków bada w ramach projektu opublikowano w trzecim tomie Latopisów Akademii Supraskiej10. Niniejsze opraco-

5

Ks. Stanisaw Strach jest równie autorem publikacji powiconej skadni jzyka cerkiewnosowia skiego tzw. okresu nowoytnego, której z kolei dotyczy jeden z pó niejszych artykuów
cyklu, opublikowany na gocinnych amach „Przegldu Prawosawnego”: Ks. P r o t o i j e r e j
S. S t r a c h, Skadnia jzyka cerkiewnosowiaskiego okresu nowoytnego z podrcznym sownikiem cerkiewnosowiasko-polskim, Zbkowice lskie 2012; A. K a w e c k a, I. P e t r o v,
M. S k o w r o n e k, Z zamiowania do cerkiewszczyzny [rec. monografii: ks. P r o t o i j e r e j
S. S t r a c h, Skadnia jzyka cerkiewnosowiaskiego okresu nowoytnego z podrcznym sownikiem cerkiewnosowiasko-polskim, Zbkowice lskie 2012], „Przegld Prawosawny. Orthodoxia”, nr 8(326)(2012), s. 43-45.
6
A. K a w e c k a, I. P e t r o v, M. S k o w r o n e k, Z problematyki przekadu starej literatury
krgu Slavia Orthodoxa na jzyk polski, (cz. 3): Aneks. Materiay do bibliografii przekadów starej
literatury krgu Slavia Orthodoxa na jzyk polski (ks. protojerej Stanisaw Strach, przekady w rubryce Jzyk naszej liturgii, „Przegl d Prawosawny”, 1996-2010), „Rozprawy Komisji Jzykowej”,
t. LVI, ódzkie Towarzystwo Naukowe, ód 2011, s. 67-90. 
7
A. K a w e c k a, I. P e t r o v, M. S k o w r o n e k, Z problematyki przekadu starej literatury
krgu Slavia Orthodoxa na jzyk polski, (cz. 4): Aneks. Materiay do bibliografii przekadów starej
literatury krgu Slavia Orthodoxa na jzyk polski, [w:] Krakowsko-Wileskie Studia Slawistyczne,
t. VI, Kraków 2011, s. 309-325.
8
A. K a w e c k a, I. P e t r o v, M. S k o w r o n e k, Z problematyki przekadu starej literatury
krgu Slavia Orthodoxa na jzyk polski (cz. 5): Aneks. Materiay do bibliografii przekadów starej
literatury krgu Slavia Orthodoxa na jzyk polski, „Roczniki Humanistyczne” 60(2012), z. 7,
s. 187-212.
9
W szeroko rozumian problematyk przekadów z jzyka (staro)cerkiewnosowia skiego
wpisuje si równie autorski artyku I. Petrova; zob. . # / Q ^ \ ?,  -% $!
!   % $" !! " 3 !   $=   '!" +: 
!  , „Palaeobulgarica/Qv^\¥v^`|Q`v” 35(2011), nr 1, s. 71-79.
10
A. K a w e c k a, I. P e t r o v, M. S k o w r o n e k, Polskojzyczne translacje tekstów krgu
Slavia Orthodoxa: o projekcie systematyzacji i dokumentacji, [w:] Latopisy Akademii Supraskiej,
vol. 3. Jzyk naszej modlitwy – dawniej i dzi, red. U. Pawluczuk, Biaystok 2012, s. 183-188.
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wanie w sposób naturalny wpisuje si w ten cykl, stanowic jego kontynuacj
jako przyczynek do dyskusji nad znaczeniem translatoryki i miejscem prac
przekadowych unego w historii recepcji twórczoci krgu Slavia Orthodoxa
w Polsce.
*
Najstarsze przekady tekstów dokonane przez prof. Ryszarda unego, stanowice bez wtpienia wan cz jego dorobku, ukazay si drukiem w poowie
lat 70. XX w. S to wic prace dojrzaego i uksztatowanego ju filologa-slawisty
i znawcy problematyki literatury, kultury i myli filozoficznej i religijnej Sowia szczyzny a po wiek XVIII, folkloru wschodniosowia skiego, poezji i poetyki literatury rosyjskiej, wreszcie translatoryki. Liczca ponad czterdzieci
pozycji twórczo przekadowa unego bya ju kilkakrotnie obiektem refleksji
teoretyczno-literackiej czy jzykowej; do wspomnie studia Bohdana azarczyka11 i Anny Wo niak12, a take monografi Beaty Edyty Dworakowskiej13, na
które nie sposób si nie powoa przy próbie nowego spojrzenia na ten jake
doniosy dzia zainteresowa Profesora. On sam uwaa si za „praktyka-przekadowc wschodniosowia skich tekstów o tematyce religijnej” czy literatury „rusko-religijnej”. To ostatnie okrelenie, uywane równie w pracach uczniów
i wspópracowaników Profesora, gównie z KUL-owskiej slawistyki, najprecyzyjniej definiuje zakres czasowo-terytorialny inspirujcych go tekstów ródowych.
Wydaje si, e w kwestii wyboru tekstów do przekadu i jego uzasadnienia,
najlepszym rozwizaniem jest pozwoli przemówi samemu Ryszardowi unemu. Lektura przygotowanych przeze wstpów, opracowa , komentarzy do
wyda polskich przekadów tekstów starosowia skich nie pozostawia wtpliwoci, e rezultaty wasnej pracy poddaje uny gbokiej refleksji metodologicznej; podobnie jak inni tumacze literatury (staro)cerkiewnosowia skiej
(F. Sielicki czy A. Naumow) czy praktyk tumacza z badaniem literatury, co
wicej, niejako na marginesie prac nad przekadami – gównie jednak literatury

11
Profesor Ryszard uny – tumacz, przekadoznawca i inicjator bada translatologicznych,
[w:] Sowianie Wschodni. Duchowo – kultura – jzyk. Ksiga referatów wygoszonych na sesji jubileuszowej z okazji siedemdziesiciolecia urodzin Profesora Ryszarda unego i Profesora Wiesawa Witkowskiego, red. A. Bolek, D. Piwowarska, A. Ra ny, Kraków 1998, s. 13-18.
12
Ryszarda unego tumaczenia tekstów literatury rusko-religijnej, „Roczniki Humanistyczne”
48-49(2000-2001), z. 7, s. 85–104.
13
Legendy i podania staroruskie w przekadzie Ryszarda unego – wybrane aspekty lingwistyczne, Biaystok 2008. 
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ludowej, co naley podkreli – jasno formuuje myl translatologiczn14. W efekcie otrzymujemy sze tekstów–wskazówek, „jak tumaczy ”, refleksji nad wykonan i zamierzon prac, koncepcji15. Sdz, e w tym miejscu naley przypomnie teksty, które uny wybra jako warte przeoenia na jzyk polski; teksty,
które uzna za najbardziej reprezentatywne, wartociowe dla umiowanego przez
siebie i znakomicie zbadanego obszaru kulturowego.
Dotyczca gównie redniowiecznej Sowia szczyzny wschodniej twórczo
translatorska Ryszarda unego jest niezwykle zrónicowana pod wzgldem genologicznym. Spogldajc przekrojowo na jego dorobek przekadowy mona odnie wraenie, e profesor nie jest szczególnie przywizany do adnego z okresów literackich (w rozumieniu ‘podokresów’ szeroko pojmowanego wschodniosowia skiego redniowiecza, ale te wykraczajc poza t dob a po literatur
rosyjsk XX w.), nie ma te chyba ulubionego gatunku – odwrotnie moe:
wszystkie, ze szczególnym uwzgldnieniem ogromnego dziedzictwa ludowego,
s mu jednakowo bliskie. Jedyn wspóln wszystkim przekadom cech charakterystyczn ich doboru jest bez wtpienia ich wschodniosowia skie pochodzenie
(jak w przypadku zdecydowanej wikszoci epiki i poezji, take utworów historycznych, np. Powieci lat minionych, paterykonu awry Kijowsko-Peczerskiej)
lub szerokie i dobrze ugruntowane rozprzestrzenienie si na tym obszarze tekstów
znanych pierwotnie Sowia szczy nie poudniowej (Sowiaska apokalipsa

14

O problemach warsztatu translatorskiego literatury starosowia skiej (ukazanych na tle
historii istniejcych polskich przekadów) zob. m.in.: A. N a u m o w, Przekad z jzyka cerkiewnosowiaskiego wobec problemów warstwy porednicz cej i segmentacji tekstu, [w:] Z teorii i historii
przekadu artystycznego, red. J. Baluch, Kraków 1974, s. 85-93; A. N a u m o w, O przekadaniu
starych tekstów cerkiewnych na jzyk polski, „Zeszyty Naukowe Wydziau Humanistycznego
Uniwersytetu Gda skiego. Slawistyka” 1989, nr 6, s. 195-201; F. S i e l i c k i, Z praktyki tumaczeniowej ze staroruszczyzny, „Roczniki Humanistyczne” 37-38(1989-1990), z. 7, s. 83-94.
15
S to kolejno: R.  u  n y, Z dowiadcze warsztatowych polskiego tumacza rosyjskiej pieni
ludowej, „Ruch Literacki” 29(1988), z. 1-2, s. 1-14; t e n  e, Z zagadnie przekadu rosyjskiej
literatury ludowej na jzyk polski, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria 7: Literaturoznawstwo, folklorystyka, problematyka historyczna, Prace na X Midzynarodowy Kongres Slawistów
w Sofii, Warszawa 1988, s. 411-421; t e n  e, „Kosma i Damian z gwo dziem”, czyli przysowie
i porzekado na warsztacie filologa i tumacza, [w:] Studia porównawcze z literatur sowiaskich.
W siedemdziesiciolecie urodzin profesor Marii Bobrownickiej, red. R. uny i Z. Niedziela, Wrocaw 1992, s. 31-44; t e n  e, Hymn „Akatyst” na warsztacie polskiego tumacza, „Roczniki Humanistyczne” 39-40(1991-1992), z. 7, s. 17-22; t e n  e, Jak przekada rosyjsk ludow proz legendarno-podaniow ? Z dowiadcze warsztatowych tumacza bajek religijnych, „Roczniki Humanistyczne” 43(1995), s. 43-54; t e n  e, Z dowiadcze, przemyle oraz moliwoci i zamiarów tumaczy tekstów religijnych, „Roczniki Humanistyczne” 43(1995), s. 125-129 (przypomniane uprzednio przez A. Wo niak w zestawieniu Ryszarda unego tumaczenia…, s. 103). 
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Maryi). W pewnym sensie nawet cezura midzy ‘literatur redniowiecznej Rusi’
a ‘folklorem Sowian wschodnich’ zdaje si by umowna. Charakteryzujc
przynaleno gatunkow przekadanych tekstów, uny zwraca uwag, i utwory o „wycznie pimienniczym czysto rodowodzie […] znajdoway si i funkcjonoway na obszarze pogranicznym pomidzy literatur pikn, beletrystyk, bd
poezj liryczn czy epick a proz nieartystyczn, a wic oratorsk, naukow,
teologiczno-filozoficzn”16.
Praktyczn realizacj tego zaoenia atwo odczytujemy w dorobku translatorskim unego – tekstów umownie traktowanych jako folklorystyczne lub
z pogranicza literatury i twórczoci ludowej (w tym wierszy ludowych, pieni
i bylin) jest ilociowo wicej moe nawet, ni „czysto literackich” (epickich,
homiletycznych, historycznych).
Dla paleoslawistów najcenniejszym zabytkiem przeoonym przez prof. unego pozostaje tzw. Sowiaska apokalipsa Maryi, którego tytuu powszechniej
znany wariant brzmi Wdrówka Bogurodzicy po miejscach m k ludzi potpionych. Utwór, napisany okoo VI w., a przeoony na jzyk sowia ski w Bugarii
w X w., i wykorzystujcy schemat popularnych na caym chrzecija skim Wschodzie apokalips jako opowieci o „yciu po yciu”, jest znakomitym przykadem
rozwoju i kontynuacji (nie tylko genologicznej, ale te tematycznej, obrazowej)
literatury bizanty skiej, „matki” (z greki by przeoony na scs, po czym poddany
opracowaniu) w jzyku jej sowia skiej „córki”. Wystarczy kilka zda bardzo
poetyckiego utworu, przepenionego niezwykle obrazowymi scenami i budujcego wyraziste postacie, by zrozumie fenomen nauki o wstawiennictwie Maryi, wchodzcej z Bogiem w spór o dusze grzeszników:
Bogarodzica znowu prosi: ‘Oka lito , Panie, wobec grzeszników, zmiuj si nad
tymi, którzy s dzieem rk Twoich, bo po caej ziemi Imi Twoje wymawiaj i woaj do
Ciebie zewszd, z kadego miejsca swojej ka ni. Wszdzie te sycha jedno baganie
wielkie: Pani Najwitsza, matko Boga, pomó nam! Od swojego urodzenia kady
czowiek zwraca si do mnie: ‘Matko Boa, przybd mi na pomoc’. A wtedy Pan powiedzia do niej: ‘Posuchaj, Panno wita, Bogarodzico: nie ma czowieka, który wzywaby
Twojego Imienia, a którego Ja opucibym w niebie czy na ziemi’17.

16

R.  u  n y, Wstp, [w:] Opowie o niewidzialnym grodzie Kitieu. Z legend i poda dawnej
Rusi, wybór, przekad ze staroruskiego i rosyjskiego, wstp, przypisy R. uny, Warszawa 1988,
s. 6-7.
17
Cyt. za: Wdrówka Bogarodzicy po miejscach m k ludzi potpionych, prze. R. uny, [w:]
Apokryfy Nowego Testamentu, t. III. Listy i Apokalipsy chrzecijaskie, red. M. Starowieyski,
Kraków 2001, s. 290.
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Autor antologii, w ramach której utwór ten (ponownie) wydano, ks. Marek
Starowieyski, nie waha si uy okrelenia wartociujcego: „pikny przekad
prof. R. unego”18. Sowiaska Apokalipsa Maryi to zreszt jeden z najstarszych
sowia skich tekstów przeoonych przez unego; jako reprezentujcy twórczo okrelan mianem pseudokanonicznej, czy oficjalny wymiar kultu Bogarodzicy i witych oraz si bezcielesnych (Michaa Archanioa) z przebogatym
wiatem wyobra ni i wiary rozwijanej na pograniczu nauki Kocioa. Wdrówka
Bogarodzicy to jeden z bardzo nielicznych, o ile nie jedyny, utwór nalecy do
poza- czy niekanonicznych, nieusankcjonowanych praktyk liturgiczn czy
prawem, przeoony przez unego. Trudno w tym jednak upatrywa dodatkowego wiadectwa specyfiki jego strategii wyboru, gdy wikszo powiconych
Bogarodzicy tekstów liturgicznych (wystarczy wspomnie uroczystoci Zanicia
czy Pokrowy) wykorzystuje materia pseudokanoniczny.
Z upodobaniem siga uny do utworu pierwszoplanowego w historii literatury Rusi Kijowskiej, do Powieci lat minionych, któr rozpatruje take z genologicznego punktu widzenia, wybierajc z jej tekstu „wyodrbniajce si
z narracji cigej, stanowice autonomiczn cao treciow poszczególne opowiadania podaniowo-legendowe, obrazujce pocztek dugiego procesu stawania
si Rusi krajem chrzecija skim oraz pierwsze rezultaty tego procesu i dojrzae
przejawy w yciu jednostek, grup spoecznych, rodowisk bd instytucji,
wreszcie caej zbiorowoci”19. W kontekcie koncepcji ukazania wiadectw chrystianizacji Rusi za najwaniejsz antologi przekadów unego mona uzna
Sowo o Bogu i czowieku (1995). Wybór szesnastu tekstów ródowych wydaje
si by niewielki ilociowo, ale przedstawia najwaniejsze gatunki redniowiecznej literatury Sowian wschodnich. Wród tumaczonych przez unego tekstów
narratywnych (take spoza Sowa o Bogu i czowieku…) wyróni mona: gatunki hagiograficzne – mamy tu przekady ywotów witych wadców (Aleksandra Newskiego, ksit kijowskich: Olgi, Wodzimierza, Borysa i Gleba) i mczenników (Teodory); autobiografie (Mnicha Epifaniego ywot przez niego samego napisany) i portrety wybitnych wadców (w Sowie o prawie i asce); opowieci na poy legendarne, przekazujce jednak róne ujcia historii Rusi,
a zapisane m.in. w paterykonach; narracje historyczne i na historyczne stylizowane (jak fragmenty Powieci lat minionych, Opowie o zburzeniu Riazania);
przekady przykadów sztuki epistolarnej (Suplika Daniela Wi nia, listy Iwana
18
19



Tame, s. 280.
 u  n y, Wstp, [w:] Opowie…, s. 37.
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Gro nego, „posania”, m.in. do papiea Sykstusa IV, do wielkiego ksicia Wasyla III; poza Sowem o Bogu i czowieku gatunek ten reprezentuj m.in. listy protopopa Awwakuma); opowieci podróników i pielgrzymów (Itinerarium Daniela
ihumena Ziemi Ruskiej, Wyprawa do Florencji na sobór); kazania, homiletyczne
kometarze do Pisma witego i pouczajce przypowieci (m.in. Mnicha Cyryla
przypowie o duszy ludzkiej i o ciele); wreszcie ludowe pieni epickie. Sowo
o Bogu i czowieku… jest w pewnym sensie ukoronowaniem, podsumowaniem
translatorskiej praktyki unego, przybliajcej czytelnikom zachodniego krgu
kulturowego „przejawy jednorazowych, niepowtarzalnych aktów twórczych,
pisarskich, wykwit specjalnych, wyjtkowych okolicznoci – sytuacji, zdarze ,
przey – mobilizujcych gbi myli, dojrzao sdów, skal napi i si przey emocjonalnych i duchowych, sfery religii, kultu oraz etyki dotyczcych”20.
Prof. uny tumaczy take utwory euchologiczne, o ile funkcja takich tekstów moe zastpi bardziej precyzyjne okrelenie gatunkowe (jak cho by Modlitwa w. Jana Zotoustego wedug liczby dwunastu godzin dnia i nocy i inne
modlitwy opublikowane w wydawanym przez Polsk Prowincj Dominikanów
miesiczniku „W drodze”); tak bliski mu duch ekumenizmu, jednoci wschodniej
i zachodniej tradycji chrzecija skiej wyraa si m.in. w komentarzach do encykliki Slavorum Apostoli (wydanych jako zbiór artykuów Myl sowiaska Jana
Pawa II) – wprawdzie nie dowodzie dziaalnoci translatorskiej, ale bez wtpienia wiadectwie dogbnego poznania najstarszej literacko-kulturowej tradycji
sowia skiej, upamitnionej w papieskim dokumencie.
Na uwag zasuguj przekady twórczoci folklorystycznej jako zachowujcej
pami o najdawniej pojawiajcych si w ludzkiej wyobra ni i twórczoci (para)
literackiej postaciach i wtkach. Poddajc analizie rosyjsk literatur ludow,
uny stwierdza, i
gówne zabytki pimiennictwa staroruskiego, takie jak latopisy-kroniki, opowieci
wojenne, ywoty witych, kazania, pozwalaj […] zrekonstruowa krg wyobrae
mitologiczno-religijnych, w których nawarstwiaa si i swoicie przeplataa ywotna
dugo tradycja poga ska ze wiatem religii chrzecija skiej: imiona i atrybuty dawnych
bóstw sowia skich, relikty pogladów na przyrod, przykady nakadania si treci

20

T e n  e, Literatury staroruskiej „sowo o Bogu i czowieku”, w: Sowo o Bogu i czowieku.
Myl religijna Sowian Wschodnich doby staroruskiej, wybra, prze. i oprac. R. uny, Kraków
1995, s. 11.
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i przedstawie nowej religii na wyobraenie stare, kontaminowanie si wierze , obyczajów21.

Zastanawiajce jest to potraktowanie chrzecija skiej literatury w obiegu
pimiennym jako w pewnym sensie wtórnej czy bdcej tem, materiaem dla
ogldu najstarszej warstwy wschodniosowia skiego pimiennictwa. W antologii
O niewidzialnym grodzie Kitieu uny ukazuje „Boe i ludzkie sprawy” ówczesnych Rusinów poprzez wiat legendy ludowej, ustnej, opowieci apokryficznej oraz ywotu. Na tym tle na szczególne uznanie zasuguje przedstawienie
czytelnikowi polskiemu charakterystycznego dla Rusi gatunku pieni religijnej,
„zwanej tutaj ‘wierszem duchownym’, praktycznie u nas rzeczywicie dotychczas
nie znanej, nie badanej przez nikogo i nigdy nie tumaczonej”22. Antologi Pie
o niebieskiej ksidze mona uzna za niezwykle reprezentacyjny wybór z tej
niezwykej poezji religijnej (i, wtórnie, wieckiej); uny prezentuje bowiem 60
utworów: wierszy duchownych, bylin, pieni, poetyckich parafraz bizanty skich
„romansów”, wierszowanych pochwa witych – w ujciu Anny Wo niak, która
t wanie cz „tryptyku” poddaa szczegóowej analizie z punktu widzenia
strategii translatorskich, jest to „swoista egzemplifikacja ‘biblii pauperum’, wybór
zabytków folkloru, utworów narracyjno-epickich oraz lirycznych, ‘nabonych
pieni’, czyli wierszy duchownych”23.
A przecie nie jest uny pierwszym, który tumaczy i komentuje dla
polskiego czytelnika twórczo literack i ludow witej Rusi; do wspomnie
fragmentaryczne, lecz liczne przekady bylin, take pieni czy utworów hagiograficznych i homiletycznych, prezentowanych samodzielnie bd w zbiorach
o okrelonej tematyce24. Przecie nie tylko pod wzgldem ilociowym jego
dorobek translatorski twórczoci krgu Slavia Orthodoxa (Orientalis) jest tak
imponujcy. O sztuce przekadu bylin, tego najbardziej chyba charakterystycznego dla Rusi gatunku, pisa przed osiemdziesicioma laty ich tumacz Tadeusz
opalewski:
Zatara si […] nieco w przekadzie patyna dawnoci i „ludowoci”, cechujca jzyk
oryginau, a to dlatego – e […] nie chciaem ani sztucznie archaizowa przekadu, ani te
21

Rosyjska literatura ludowa. Podrcznik dla studentów filologii rosyjskiej, Warszawa 1977,

s. 19.
22
T e n  e, [Wstp], [w:] Pie o niebieskiej ksidze. Antologia rosyjskiej ludowej poezji
religijnej, Warszawa: PAX 1990, s. 7. 
23
W o n i a k, Ryszarda unego tumaczenia…, s. 89.
24
Zob. Aneksy do poszczególnych czci cyklu (przyp. 3-8) oraz niniejszy.
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stylizowa go „na mod ludow”. Posugiwaem si polszczyzn moliwie najprostsz.
[…] Bod cem, który zajcie si przekadem nieco przecign, byo uczucie swoistego
hazardu, towarzyszcego chyba zwykle zawodom tumacza z oryginaem, chocia wynik
tych zawodów z góry jest przesdzony, oczywicie – nie na korzy tumacza25.

Tymczasem, jak pisze sam uny o wasnym trudzie tumacza, „przekadaem
epick pie religijn na wspóczesn polszczyn literack, nie silc si na
stylizacje poetycko-ludowe czy zabiegi archaizujce, z rzadka tylko uciekajc si
[…] do pomocy zasobów leksykalnych jzyka potoczno-mówionego czy starszych formacji sownych jzyka polskiego”26. Ta spójno oddalonych od siebie
o kilkadziesit lat koncepcji translatorskich jest zastanawiajca, ale i potwierdza
suszno zastosowanych strategii.
Na szczególn uwag zasuguje towarzyszcy wikszoci przekadów unego
bogaty aparat krytyczny (komentarz, bibliografia, historia bada ), ukazujcy
i czsto poszerzajcy konteksty lektury róde.
Bogactwo komentarzy i aparatu przypisów, jakim charakteryzuj si antologie unego – podkrela A. Wo niak – rozwizuje tak czsty przecie w przekadoznawstwie
problem przetransportowania kontekstu kulturowego oryginau na inny system kulturowy,
w danej sytuacji – religijnego, prawosawnego na kontekst katolicki27.

Podobnie widzi w swej analizie przekadu staroruskich legend i poda efekty
pracy unego B.E. Dworakowska:
Ryszard uny, tumaczc teksty zwizane z chrystianizacj sowia skiego Wschodu
na inny, w tym wypadku „zachodni” jzyk, transportuje nie tylko form i materi jzykow, lecz take odmienny system, kod kulturowy. W efekcie podjtych decyzji stworzy
on tekst docelowy, przeznaczony dla wspóczesnych uytkowników, odznaczajcy si
jednoczenie pewn archaicznoci, która nadaje tekstom znamiona nobliwoci, dostoje stwa”28

– o czym atwo si przekona , sigajc po którykolwiek przekad unego.
Obszerny komentarz historyczno-literacki, filozoficzny, religijny/teologiczny, kul-

25

Od tumacza, [w:] Dawne wiersze ruskie, prze. T. opalewski, Wilno 1933, s. 18 (zawiera
nastpujce byliny: [witogor; Mikua Sielaninowicz; Wolga Wszesawiec; Ilja Muromiec; Soowiej,
syn Budzimira; Suchman; Alosza Popowicz; Czterdziestu p tników; Wasyl Busajów; Sadko Bogacz;
Jak wyginli wici dze na [witej Rusi).
26
 u  n y, [Wstp], [w:] Pie..., s. 44.
27
Ryszarda unego tumaczenia…, s. 91.
28
Legendy i podania staroruskie w przekadzie Ryszarda unego…, s. 189.
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turowy jest integraln czci kadej z antologii, a wic: opracowanej wraz z Wiktorem Jakubowskim chrestomatii Literatura staroruska, Opowieci o grodzie Kitieu, Sowa o Bogu i czowieku, wreszcie wyboru poetyckiego Pie o niebieskiej
ksidze. Na ich szczególn rol zwraca uwag Anna Wo niak, podkrelajc, i
Profesor, „komentator kulturowego kontekstu i egzegeta sensów tekstu, wypowiada si przecie jako historyk literatury, zarazem doskonay znawca i interpretator, a zatem czy wszystkie kumulujce si w pojciu tumacz ‘role’”29. Sam
autor tych trzech imponujcych antologii: Opowieci…, Pieni… i Sowa… traktuje je jako uzupeniajce si czci tryptyku, jako cao dedykowan „wielkiemu jubileuszowi 1000-lecia chrztu Rusi”30, które ukazuj
‘Ru wit’, widzian od strony jej bytowania duchowego, midzy niebem a ziemi,
w wymiarze tak wzniosoci i wielkoci, sakralnoci i witoci, jak i maoci oraz
ludzkiej mizerii, czowieczego ponienia i upadku grzechowego, w procesie otwierania
si ku Absolutowi jako Dobru, Prawdzie i Piknu, ale take w relacjach wobec za, tego
zarówno z maej jak i z duej litery pisanego31.

Poza tym tumacz zwraca uwag na fakt cigoci, continuum literatury wschodniosowia skiej, podkrelajc, i
w istocie przekada na wspóczesn polszczyzn literack z trzech bardzo rónych
odmian czy typów jzyka rosyjskiego: z jzyka staroruskiego, a raczej zruszczonej literacko-kocielnej redakcji jzyka staro-cerkiewno-sowia skiego, nastpnie z tej wersji
ruszczyzny, któr si posugiwali twórcy ludowi […] wreszcie z nowoytnego rosyjskiego
jzyka literackiego, w jego autorskich indywidualnych wcieleniach […]32.

W ujciu Anny Wo niak ten niezwyky cykl trzech antologii stanowi
zwie czenie zainteresowa epok kultury i literatury staroruskiej, folkloru oraz recepcji owej silnej formacji kulturologicznej w epoce nowoytnej literatury rosyjskiej,
a przy tym tryptyk ów staje si znakomit egzemplifikacj tego wtku bada , jakie
R. uny podj w slawistyce polskiej jako pierwszy, czyli nurtu eksploracji religiologicznych, hermeneutyki sfery sacrum w literaturze i kulturze wschodniosowia skiej33.

29

Ryszarda unego tumaczenia…, s. 91.
Literatury staroruskiej „sowo o Bogu i czowieku”, [w:] Sowo o Bogu i czowieku. Myl
religijna Sowian Wschodnich doby staroruskiej, wybra, przeoy i opracowa R. uny, Kraków
1995, s. 6.
31
Tame. 
32
T e n  e, Wstp, [w:] Opowie, s. 6.
33
Ryszarda unego tumaczenia…, s. 90. 
30



128

MAGORZATA SKOWRONEK

Naley doda , e antologie unego z ko ca lat 80. wpisuj si w szereg
wydawanych w owym czasie chrestomatii przekadów dzie literatur poudniowosowia skich, jak np. Dar sowa i Pasterze wiernych Sowian: wici Cyryl
i Metody w opracowaniu A. Naumowa34 czy Siedem niebios i ziemia Teresy Dbek-Wirgowej35, wzbogacajc obraz osigni literackich krgu Slavia Orthodoxa
o jej wschodnie rubiee36.
Oczywicie wspomniane tu pokrótce przekady prof. unego nie stanowi
caoci jego dorobku translatorskiego. Do wspomnie – poza przekadami
studiów naukowych oraz publicystyk, stanowicymi znakomity przykad popularyzacji (w dobrym tego sowa znaczeniu) bada filologicznych i historyczno-literackich – o kolejnych dwóch zbiorach utworów literackich: Opowieciach apokryficznych Aleksego Riemizowa37, opracowanych przy wspóudziale A. Wo niak, oraz Rosyjskich bajkach ludowych ze zbioru Aleksandra Afanasjewa38. Poniewa oba tomy ukazay si ju po mierci unego, s piknym wiadectwem
nie tylko szacunku, zrozumienia i przywizania uczniów do idei Mistrza, ale
i bardzo wanym elementem popularyzacji literatury i kultury (nie tylko kodu
„wysokiego”) Sowian wschodnich na gruncie polskim, i z pewnoci mogyby
stanowi materia dla odrbnego opracowania (co postulowano ju przed wier wieczem39).
34
Dar sowa. Ze starej literatury serbskiej, wybór i oprac. A. Naumow, prze. T. Wtor-Naumow, A. Naumow, W. Kotwiczowa, ód 1983; Pasterze wiernych Sowian: wici Cyryl i Metody,
wybór, przekad, oprac. A. Naumow, Kraków 1985.
35
Siedem niebios i ziemia. Antologia dawnej prozy bugarskiej, wstp, wybór i tum. T. DbekWirgowa, Warszawa 1983.
36
Z najnowszych antologii (staro-)cerkiewno-sowia skich tekstów ródowych w przekadzie
polskim naley wymieni nastpujce: Ziemscy anioowie, niebiascy ludzie. Anachoreci w bugarskiej literaturze i kulturze, wybór i wstp G. Minczew, Biaystok 2002; Apokryfy i legendy starotestamentowe Sowian poudniowych, wybór i red. G. Minczew, M. Skowronek, Kraków 2006; Kult
witego Mikoaja w tradycji prawosawnej, wybór i oprac. A. Dejnowicz, Gniezno 2004; [wity
Benedykt w tradycji chrzecijastwa Zachodu i Wschodu, wybór i oprac. A. W. Mikoajczak,
A. Naumow, Gniezno 2006; Franciszek Skoryna z Poocka. ycie i pisma, wybór, przekad i oprac.
M. Walczak-Mikoajczakowa, A. Naumow, Gniezno 2007; Uczniowie Apostoów Sowian. Siedmiu
[witych Mów, oprac. M. Skowronek, G. Minczew, Kraków 2010; [wici Konstantyn-Cyryl
i Metody – patroni Wschodu i Zachodu, t. I: Apostoowie Sowian w dawnej Europie, oprac. Zespó
pod red. A. Naumowa i in., Kraków 2013.
37
Opowieci apokryficzne, z jzyka ros. prze., oprac. i przypisami opatrzyli R. uny, A. Roszkowska, A. Wo niak, wybór i ukad R. uny, wstp A. Wo niak, Lublin: Redakcja Wydawnictw
KUL 2000.
38
Rosyjskie bajki ludowe ze zbioru Aleksandra Afanasjewa, oprac., wstpem i przypisami
opatrzy R. uny, wyboru dokonaa i przygotowaa do druku H. Kowalska, Kraków: PAU 2001. 
39
Zob.  a z a r c z y k, Profesor Ryszard uny…



O PRZEKADACH PI MIENNICTWA CERKIEWNOSOWIA SKIEGO

129

Prof. uny jest te znany jako badacz klasycznej literatury rosyjskiej zotego
wieku, zaangaowany w prace nad edycj polskich przekadów Puszkina czy
Tiutczewa oraz prozy Tostoja40. To kolejny argument na rzecz tezy o niepodwaalnym, nieograniczanym gatunkiem czy epok mistrzostwie unego w czytaniu i przekazywaniu pikna literatury Sowian wschodnich.
Krótki przegld twórczoci translatorskiej prof. Ryszarda unego z cerkiewszczyzny (wschodniego krgu Slaviae Orthodoxae) stanowi te dogodn
okazj dla kilku uwag o charakterze konfrontatywnym. Po pierwsze, uny
okazuje si czoowym tumaczem literatury tego krgu, opisujcym j i przedstawiajcym w sposób zdecydowanie systemowy. Tumacz wyra nie wiadomy
jest tego, e nawet przy rezygnacji z przeoenia caoci tekstu, a przy wyborze
odpowiednich fragmentów, sens jego powstania i funkcjonalno mog zosta
czytelnie przedstawione w innym obszarze kulturowym; w ten sposób, poprzez
ich realizacj literack ukazuje esencj myli, ducha, realiów kulturowych. Take
jego antologie, majce charakter przekrojowy, uwydatniaj najwaniejsze zjawiska kulturowe i literackie: gatunki, tematyk, zakres funkcjonowania tekstów.
Wikszo innych propozycji ukazania wschodniej literatury cerkiewnosowia skiej koncentruje si na prezentacji danego zabytku (jak cho by Sowa o wyprawie Igora) czy gatunku (kroniki i latopisy, antologie pieni). Po drugie, zestawienie dorobku translatorskiego unego w tym zakresie, z przeoon na jzyk
polski literatur Sowia szczyzny poudniowej pozwala wskaza cechy wspólne
i odrbne obu krgów – oraz propozycji i strategii tumaczy/komentatorów, co
bez wtpienia zasuguje na pogbion analiz. Do wspomnie , e swoiste podobie stwo typologiczne do Sowa o Bogu i czowieku wykazuje antologia T. Dbek-Wirgowej Siedem niebios i ziemia; jej podtytu „antologia dawnej prozy bugarskiej” nie zawa ani czasu powstania prezentowanych zabytków (najpó niejszy tekst, ywot i mka grzesznego Sofroniusza, pochodzi z przeomu XVIII
i XIX w.), ani ich przynalenoci gatunkowej – a s tu ywoty i martyria, sowa
pochwalne, homilie – pouczenia, fragmenty latopisów, wreszcie tzw. apokryfy
i Tajna ksiga bogomiów. Jak podkrela autorka tomu, „trudn do ustalenia
chronologi zastpuje kryterium tematyczne”, same za wybrane przez ni teksty,
„pisane ku chwale Boga, bez którego czowiek owych czasów nie potrafi poj
wiata, […] mówi o upartym odkrywaniu «tajemnicy boej» – budowy wszechwiata i miejsca w nim czowieka, o nieustajcym poszukiwaniu sensu ludzkiego
40
Peny wykaz prac translatorskich prof. unego zob. W o n i a k, Ryszarda unego tumaczenia…, s. 101-104.
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losu i ziemskiego biegu historii, któremu dopiero wieczno przywraca zrozumiae znaczenie”41. Zarówno ten cytat, jak i poniszy, pochodzcy z Daru sowa,
antologii serbskiej literatury sakralnej, doskonale – na tle tego, co za sens pimiennictwa ruskiego uznaje uny – przedstawiaj wspólnot idei Sowian
wschodnich i poudniowych: „zza kunsztownych biblijno-bizanty skich tekstów
poezji cerkiewnej, zza schematycznych nieraz utworów hagiograficznych i homiletycznych wyjrzy niespodzianie oblicze literatury, którego istnienia na ogó si
nie podejrzewa – literatury z wyra nymi akcentami patriotyzmu, poczucia obywatelskiego, ogólnosowia skiego i chrzecija skiego obowizku”42. Wikszo
jednak propozycji odczytów literatury sowia skiego Poudnia ma charakter tomów o wyra nym profilu tematyczno-gatunkowym, odpowiadajc pod tym
wzgldem cho by Pieni o niebieskiej ksidze: to zbiory tekstów, których tematyka (jak upamitnienie Braci Sou skich i ich uczniów czy anachoretów
poudniowosowia skich) zazwyczaj determinuje formy, w jakich si o nich opowiada (jak w przypadku Pasterzy wiernych Sowian, Konstantyna-Cyryla i Metodego…, Siedmiu witych mów, Ziemskich anioów). Podobnie Apokryfy i legendy starotestamentowe…, gdzie z kolei gatunek traktowany jest jako czynnik
wskazujcy na sposób przekazu treci. Warto te w tym miejscu podkreli
zasugi prof. unego jako twórcy lubelskiej, KUL-owskiej „szkoy” przekadu
literatury i kultury krgu Slavia Orthodoxa, obok Krakowa i odzi wanego polskiego centrum bada nad spucizn literack redniowiecznej Sowia szczyzny.
Dokonany przez Ryszarda unego wybór przekadanej na jzyk polski literatury cerkiewnosowia skiej jest wiadectwem nie tylko naukowych pasji i inspiracji, lecz take wiatopogldu i przekona tumacza. Czytelnikowi polskiemu
ofiarowuje on teksty bardzo wyraziste, klarownie ukazujce myl, ducha, poczucie estetyki oraz pikno jzyka dawnych Sowian, wiat – dziki niemu – mniej
ju tajemniczy i nieodgadniony.

41
42



Wstp, [w:] Siedem niebios i ziemia…, s. 12.
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ON THE TRANSLATIONS OF OLD-CHURCH-SLAVONIC TEXTS BY
PROFESSOR RYSZARD UNY AGAINST THE BACKGROUND OF OTHER
POLISH PUBLICATION OF THIS KIND

Summary
This article is a voice in the debate on the legacy of Professor Ryszard uny's (19271998) translations from Old-Church-Slavonic. This aspect of uny's research is
presented from the perspective of the genre studies in the domain of the East Slavic
medieval literature and juxtaposed against Polish translations of the Balkan Slavic
literatures. The article is complemented with the bibliography of Ryszard uny's
translations from Old-Church-Slavonic and his other translations into Polish of literature
and folklore literary art from in the domain of Slavia Orthodoxa published after 1945,
which have not yet been incorporated in the Bibliography of the translation of Old
literature in the domain of Slavia Orthodoxa into Polish by A. Kawecka, I. Petrov and M.
Skowronek (see the reference list in the article)
Translated by Konrad Klimkowski
Sowa kluczowe: literatura staro-cerkiewno-sowia ska, translatoryka, literatura,
kultura i duchowo redniowiecznej Rusi.
    : |Qv^\|v?q|v `Q/^vQ~^v, _/^/?\\?//q`/, `Q/^vQ~^a,
~}Q~^v ` ~\?q\|Q} |^/q?/\?\{ ~|`.
Key words: Old-Church-Slavonic literature; translatology; literature, culture and
spirituality of Medieval Rus’.
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ANEKS
Materiay do bibliografii przekadów starej literatury krgu Slavia Orthodoxa na
jzyk polski

Wykaz obejmuje prace Ryszarda unego (antologie wyróniono pogrubieniem) oraz
inne edycje po 1945 r. nieuwzgldnione w aneksach do 1. i 4. czci cyklu Z problematyki
przekadu starej literatury krgu Slavia Orthodoxa na jzyk polski (zob. przyp. 3 i 8).
1955
– Byliny, wybra, wstpem i objanieniami zaopatrzy M. Jakóbiec, Wrocaw: Ossolineum, 1955 [prze. Cz. Jastrzbiec-Kozowski: Ilja Muromiec i Soowiej-Rozbójnik; Ilja
Muromiec i Straszydo; Ilja Muromiec i chan Kalin; Kótnia Ilji z Wodzimierzem;
Dobrynia i Smok; Alosza Popowicz i Tuharyn; Diuk Stepanowicz; Sadko – bogaty kupiec;
Wasyl Busajewicz; Swiatogor; Wolga; Wolga i Mikua Sielaninowicz; Czapaj; prze.
T. opalewski: Ilja Muromiec; Sadko-bogacz; [witogor; prze. T. Chrócielewski: Suchman; Wasyli-Pijanica];
1957
– Byliny, prze. T. Mongird, wstpem poprzedzi S. Fiszman, Warszawa: PIW 1957
[Uzdrowienie Ilji Muromca; Ilja Muromiec i zbój Soowiej; [wiatogor i Ilja Muromiec;
Ilja Muromiec i Kalin car; Wolga; Wolga i Mikua Sielaninowicz; Dobrynia i mij; Soowiej Budymirowicz; Alosza Popowicz i Tuharyn; Czuryo Plenkowicz; Diuk Stiepanowicz; Suchman; Sadko; Wasyli Busajew];
1961
– Piounowe ziele. Wybór rosyjskiej liryki ludowej, przedmowa i przekad A. Kamie ska, Warszawa: PIW 1961 [139 pieni];
1971
– Literatura staroruska. Wiek XI-XVII. Antologia, prze. oprac. W. Jakubowski,
R. uny, Warszawa 1971 [fragmenty tekstów; wznowienia 1975, 1978, 1979].
– Paterik Kijewsko-Pieczerski; Suplika Daniela Wi nia [List Daniela Uwizionego do
wielkiego ksicia Jarosawa Wsiewoodowicza]; Opowie o tym, jak Batu-chan zburzy
miasto Riaza; Sowo o ruinie Ziemi Ruskiej po mierci wielkiego ksicia Jarosawa;
ywot Aleksandra Newskiego [Opowie o yciu i mstwie prawowiernego i wielkiego
ksicia Aleksandra]; „Sowo” Sofoniusza z Razania [Zadoszczyzna]; listy Iwana Gro nego: list pierwszy do Kurbskiego (1564);
1976
– Kiri T u r o w s k i, Kiria Mnicha sowo o duszy ludzkiej i o ciele, prze. A. Kamie ska, „W drodze” 4(1976), nr 1(29), s. 98-99;
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– Autor anonimowy, Pie o Niebieskiej Ksidze, prze. A. Kamie ska, „W drodze”
4(1976), nr 1(29), s. 99-102;
– Kiry Turowski, Sowo Kirya Turowskiego na Niedziel Przewodni , prze. A.
Kamie ska, „W drodze” 4(1976), nr 4(32), s. 95–98;
1980
– Protopop Awwakum, Listy do cara Aleksego Michajowicza [Suplika pierwsza;
Suplika trzecia; Suplika czwarta; Suplika pi ta; Suplika do cara Fiodora Aleksiejewicza],
prze. R. uny, „Znak” 22(1980), nr 1(307), s. 39-55 [tekst zabytku poprzedzony studium: R.  u  n y, Z listów protopopa Awwakuma, „Znak” 22(1980), nr 1(307), s. 29-38];
– Listy protopopa Awwakuma [List bagalny do cara Fiodora Aleksiejewicza; List do
bojarzyni T.M. Morozowej i ksinej E.P. Urusowej; Listy do rodziny: 1, 2], prze. E. Siemaszkiewicz, [w:] E. S i e m a s z k i e w i c z, Listy protopopa Awwakuma, „W drodze”
8(1980), nr 2(78), s. 67-78 (listy od s. 70);
1982
– Opowie buduj ca o wi tobliwej mczennicy Teodorze, w wiecie marnoci
doczesnej bojarzynie Teodozji Morozowej, z rosyjskiego prze. R. uny, „Znak”
24(1982), nr 6(331), s. 507–538 [tekst zabytku poprzedzony studium: R.  u  n y, Bojarzyna Morozowa oraz jej staroruska biografia literacka. Karta z dziejów „starej wiary”
w prawosawiu rosyjskim, „Znak” 24(1982), nr 6 (331), s. 497-506];
1984
– M.N. S k a b a   o n o w i c z, Akathistos do Ducha [witego, prze. R. uny,
„W drodze” 10(1984), nr 6(130), s. 96-98;
1985
– Legenda o niewidzialnym grodzie Kitieu, wprowadzenie i przekad R. uny,
„Zeszyty Naukowe KUL” 28(1985), z. 29(110), s. 65-76 (tekst na s. 68-76);
– fragmenty Opowieci lat minionych: Chrzest ksiny Olgi; Ksi  Wodzimierz
szuka prawdziwej wiary; Posowie Wodzimierza w poszukiwaniu najlepszego obrz dku;
O tym, jak ksi  Wodzimierz si ochrzci; Chrzest Rusi w Kijowie, [w:] R.  u  n y,
U pocz tków chrzecijastwa na Rusi, „ycie Katolickie”, 4(1985), nr 1, s. 125-137
[pierwodruk tekstów z Opowieci o niewidzialnym grodzie Kitieu. Z legend i poda
dawnej Rusi];
– Z modlitw Kocioa Wschodniego, (1.) Kiedy si modlisz, prze. z j. scs i ukr.
R. uny, „W drodze” 11(1985), nr 9(145), s. 104-106;
1986
– Z modlitw Kocioa Wschodniego (2), prze. R. uny, „W drodze” 12(1986), nr 12(149-150), s. 185-186 (z ingerencj cenzury);
– Modlitwa [witego Jana Zotoustego wedug liczby dwunastu godzin dnia i nocy,
prze. R. uny, „W drodze”, 12(1986), nr 1-2(149-150), s. 187-188;



134

MAGORZATA SKOWRONEK

1988
– Opowie o niewidzialnym grodzie Kitieu. Z legend i poda dawnej Rusi, wybór,
przekad ze staroruskiego i rosyjskiego, wstp, przypisy R. uny, Warszawa 1988,
ss. 420 [Legenda o apostole Andrzeju i jego wdrówce po ziemiach ruskich; Opowie
o tym, jak powsta alfabet i pimiennictwo Sowian; Chrzest ksiny Olgi; O pierwszych
ruskich mczennikach za wiar; Ksi  Wodzimierz szuka prawdziwej wiary; Posowie
Wodzimierza w poszukiwaniu najlepszego obrz dku; O tym, jak ksi  Wodzimierz si
ochrzci; Chrzest Rusi w Kijowie; Pierwsi wici; Ksi  Jarosaw, zwany M drym,
krzewicielem kultury chrzecijaskiej; O tym, jak powsta Klasztor Pieczerski w Kijowie;
O pokornym i cierpliwym wielce ojcu Nikonie; O [wiatoszy, ksiciu czernihowskim;
O Laurentym Pustelniku; O Mojeszu-Wgrzynie; Opowie o Temir-Aksaku; Opowie
o Piotrze, Tatarzynie z Ordy; Opowie o Merkurym Smoleskim; Opowie o ukaszu
Kockim; Opowie o Piotrze i Fiewronii z Muromia; Opowie o Marcie i Marii; Opowie o Klasztorze Otrockim w Twerze; Opowie o Julianii Osorijnej; Opowie o Lichu–Zym Losie; O zabójstwie ksicia Michaa Czernihowskiego i jego bojara Fiodora;
O Wasylim, synu Agrikowym; O Filipie Moskiewskim; O Antonim Nowogrodzkim; Cud we
mynie; Uboga wdowa; Brat Chrystusowy; [wici Kasjan i Mikoaj; O Noem sprawiedliwym; onierz i [mier; Opowie o pijaku; Opowie o królu Aggeuszu…; Anio;
Grzech i pokuta; Pijanica; Pie o Jegorze Chrobrym + prze. z ros. Dziedzictwo legendy
staroruskiej w nowoytnej literaturze rosyjskiej];
– Kiri T u r o w s k i, Kiria Mnicha sowo o duszy ludzkiej i o ciele, prze. A. Kamie ska, [w:] A. K a m i e s k a, Do róde. Psalmy i inne przekady poetyckie, Pozna
1988, s. 143-144;
– Teofan P r o k o p o w i c z, Pan mówi do czeka maej wiary, prze. A. Kamie ska,
tame, s. 144-145.
1989
– Sen Matki Maryi, prze. R. uny, [w:] R.  u  n y, Pie ludowa – zapomniana
karta z dziejów ycia religijnego Rosjan, „Tygodnik Podlaski” 7(1989), nr 3(48), s. 1, 11;
1990
– Pie o niebieskiej ksidze. Antologia rosyjskiej ludowej poezji religijnej, wybór,
tumaczenie, oprac. R. uny, Warszawa: PAX 1990, ss. 324 [Ksiga niebiaskiej
m droci; Pacz Adama; Pacz Józefa; Józef Pikny, wdrowiec; Chrystusowe narodzenie;
O Chrystusowym narodzeniu i o Herodzie; Raz niewiasta pewna litociwa; Sen Matki
Maryi [przedruk za:  u  n y, Pie ludowa…]; Pie pokutna; Pie o ukrzyowaniu;
azarz ubogi; Pie o Wniebowst pieniu; Na tej górze, na wysokiej; Pie o Pokrowie;
Pie ewangelijna; Pie o Jegorze Chrobrym; Dymitr Soluski; Aleksy, czowiek Boy;
O uratowaniu Elizawii, królewny arachliskiej; O naszym Jegorze Chrobrym; Fiodor
Tyrianin; O Kiryku, witym modzianku; Królewicz Joasaf–Jozafat; [mier AnikiWojownika; O Wasylim, Agrikowym synu; [wici Borys i Gleb; Fiodor, Dawid i Konstantyn Jarosawscy; Dmitrowa sobota; W kraju nienaskim, w cikiej niewoli; Pie
o modziecu, zuchu udaym; O Adamie; [piewanka I; Marko bogacz; Pie o starcu;
Pie o mierci; O zbawieniu duszy; O pokutowaniu; Lament duszy; O Michale Archaniele; O duszy grzesznej; Do ciaa; Pie o Paraskiewie; Pie o S dzie straszliwym;
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Jakiego cikiego grzechu ziemia wybaczy nie moe; Pie do Matki Boej; Pie
o grzesznej duszy; Pie o S dzie strasznym, Ostatecznym; Micha Archanio; Wyjd na
gór, wyjd na wysok ; [piewanka II; Mijaj lata naszego wiata; Pie tych, co przebywaj w pustelni; Monaster Soowiecki; Idzie, idzie drog starzec; Pie o Allelujewej,
niewiecie litociwej; Bolesne wielce wspomnienie o przeladowaniu tych, co wierz
prawdziwie; Czterdziestu pielgrzymów z jednym swoim atamanem; Waka-Pijanica i car
Kudrewan; Pobojowisko Mamajowe; Pie o Lichu–Zym Losie];
1993
– ywot [witego Aleksego; fragmenty Kroniki Bychowca: O ksi tach poockich
i ksienie Praskowii Poockiej; O zaoeniu Wilna; Unia Litwy z Polsk , prze. F. Sielicki,
[w:] F. S i e l i c k i, Wybór tekstów z folkloru biaoruskiego i literatury biaoruskiej,
Wrocaw 1993, s. 18-21, 25-28;
1995
– Sowo o Bogu i czowieku. Myl religijna Sowian Wschodnich doby staroruskiej,
wybór, przekad, oprac. R. uny, Kraków 1995, ss. 294 [Sowo Filozofa//fragm.
Powieci minionych lat; Metropolity Iariona Sowo o Prawie i asce; Daniela, ihumena
Ziemi Ruskiej ywot i pielgrzymowanie; Ksicia Wodzimierza Monomacha Pouczenie
dla dzieci moich; Mnicha Cyryla Przypowie o duszy i ciele; Wdrówka Bogarodzicy po
miejscach m k ludzi potpionych; Wasylego, arcybiskupa nowogrodzkiego Posanie do
biskupa twerskiego Teodora na temat sporu o raju; Wyprawa do Florencji na sobór;
Notatka o Rzymie; Metropolity Misaela Posanie do papiea rzymskiego Sykstusa IV;
Mnicha Filoteja Posanie do wielkiego ksicia Wasyla III; Opowie buduj ca o wi tobliwej mczennicy Teodorze, w wiecie marnoci doczesnej bojarzynie Teodozji Morozowej; Protopopa Awwakuma Pietrowicza O trzech wyznawczyniach sowo paczliwe;
Protopopa Awwakuma Pietrowicza Ksiga polemik, czyli Ewangelia wieczna; Mnicha
Epifaniego ywot przez niego samego napisany; ywoty ksi  t kijowskich: Olga, Wodzimierz, Borys i Gleb];
1996
– Daniel W i  z i e , Suplika Daniela Wi nia [List Daniela Uwizionego do wielkiego ksicia Jarosawa Wsiewoodowicza], prze. R. uny, [w:] W. M o k r y, Od Iariona do Skoworody. Antologia poezji ukraiskiej XI-XVIII wieku, Kraków 1996, s. 161165 [przedruk (ze skrótami i drobnymi zmianami) za wyd. z 1971 r., s. 77-80];
2001
–Wdrówka Bogarodzicy po miejscach m k ludzi potpionych (Sowiaska apokalipsa
Maryi), prze. R. uny, [w:] Apokryfy Nowego Testamentu, t. III: Listy i Apokalipsy
chrzecijaskie, red. M. Starowieyski, Kraków 2001, s. 281-292, wstp M. Starowieyski,
s. 279-281 [przedruk z drobnymi zmianami za: Sowo o Bogu i czowieku…, s. 107-117].



