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Streszczenie:

Dysertacja doktorska pod tytułem: „Dialog Piotra Mohyły z Kościołem Rzymskokatolickim

w  świetle  źródeł”,  w  zamyśle  autora  poświęcona  została  metropolicie  kijowskiemu,  Piotrowi

Mohyle  i  problematyce  dialogu  między  Kościołem katolickim i  prawosławnym na wschodnich

terench Rzeczypospolitej.

Autora pracy interesuje przede wszystkim działalność w sferze ekumenicznej Piotra 

Mohyły, która w założeniu miała doprowadzić do unii uniwersalnej między Cerkwią prawosławną 

na Rusi a Kościołem rzymskokatolickim. Tak się niestety nie stało, a przyczyniły się do tego w 

głównej mierze względy polityczne, które w owych czasach, gdy chodziło o stosunki między 

Kościołami, odgrywały wielką rolę. W celu nakreślenia tła analizowanych wydarzeń autor nakreśla 

sytuację polityczną, kulturalną i religijną na Rusi Kijowskiej w czasach średniowiecznych oraz dość

szczegółowo opisuje relacje społeczne i religijne na Ukrainie w XVI wieku, przed i po ogłoszeniu 

Unii Brzeskiej (1596 r.).

Głównym motywem napisania niniejszej dysertacji doktorskiej jest, w zasadzie, brak tego

typu opracowania w polskiej literaturze przedmiotu, które omawiałoby w sposób wyczerpujący i

kompleksowy zagadnienie tych działań ekumenicznych Piotra Mohyły, które zostały podjęte już

niewiele ponad sto lat od zakończenia Soboru Trydenckiego.

Rozprawa doktorska zdaje  się  wpisywać w obszar  wartościowych i  niezwykle  istotnych

kwestii, z punktu widzenia historii i filologii klasycznej, nie tylko ze względu na zawarte w niej



nowe horyzonty poznawcze,  wynikające z przemyśleń autora na tle wnikliwej analizy literatury

przedmiotu,  ale  także,  ze  względu  na  próbę  ukazania  zjawisk,  odnoszących  się  do  materii  i

problematyki dialogu Piotra Mohyły ze Stolicą Apostolską.

Analiza i znajomość literatury przedmiotu, w tym specjalistycznych materiałów źródłowych,

odnoszących się do dialogu Piotra Mohyły, oparta jest na dokumentach dotyczących rozmów na

temat unii,  pismach i korespondencji metropolity Mohyły oraz bogatych zasobach opracowań w

języku  polskim,  rosyjskim,  ukraińskim,  francuskim,  włoskim,  angielskim,  niemieckim  i

rumuńskim. Wydaje się, że warto podkreślić już sam fakt opierania się na dokumenty łacińskie,

wszak powszechnie wiadomo, że najlepszym i najbardziej wiarygodnym dokumentem jest źródło

oryginalne.

W założeniach metodologicznych zostały postawione problemy badawcze, przy czym główny

problem badawczy niniejszej dysertacji doktorskiej brzmi następująco: ukazanie metropolity Piotra

Mohyły jako twórcy dialogu ekumenicznego w oparciu o łacińskie źródła.

Wychodząc od założenia, że język stanowi narzędzie pomocnicze, na przykład etnolingwistyka,

która  bada  związki  językowe  w  kontekście  zachowań  człowieka  z  kulturą  społeczną,  albo

psycholingwistyka,  dziedzina  nauki  na  pograniczu  psychologii  i  językoznawstwa,  autor

zdecydował, że wiodącą metodą badawczą będzie w tej dysertacji metoda historyczno-filologiczna,

pozwalająca na ujęcie dzieła literackiego w powiązaniu z sytuacją dziejową, w której dane dzieło

powstawało  i  funkcjonowało  oraz  na  obserwowanie  podobieństw i  różnic  pomiędzy  łacińskimi

źródłami, co w rezultacie daje także możliwość zbadania ich wzajemnego oddziaływania. W swoich

badaniach  autor  posłużył  się  modelem historycznym,  czyli  takim,  który pozwoli  na dociekanie

historycznych uwarunkowań sytuacji życia ludzkiego na podstawie interpretacji tekstów.

Metodę badawczą,  która jest  de facto metodą mieszaną,  autor  postanowił uzupełnić  metodą

historii  idei,  która  pomoże  nam  uzyskać  pełniejszy  obraz  badanych  tekstów.  W  badaniach

literackich  historia  idei  kładzie  nacisk  na  to,  co  zamierzamy  zbadać  w  naszej  pracy,  czyli  na

elementy wiążące dzieło literackie z kontekstem intelektualnym i ideologicznym epoki, oprócz tego

pomaga  też  w  sposób  zobiektywizowany  przedstawić  dzieje  wybranej  idei,  do  czego  dążyć

będziemy badając przede wszystkim łacińską korespondencję dotyczącą Piotra Mohyły.

Rozprawa  doktorska,  oprócz  wstępu,  zakończenia  i  appendixu,  składa  się  z  trzech

rozdziałów: Rozdział I. Historyczno-kulturowe tło dialogu; Rozdział II. Piotr Mohyła – człowiek i

dzieło w kontekście dialogu; Rozdział III. Piotr Mohyła – człowiek dialogu.

We wstępie rozprawy autor zawiera krótką charakterystykę najistotniejszych monografii, w



których zamieszczono  wyniki  badań nad życiem i  działalnością  kijowskiego metropolity  Piotra

Mohyły. Następnie autor przedstawia działania, jakie były podejmowane w okresie poprzedzającym

Sobór  Florencki,  a  które  zawierały  wiele  pozytywnych  elementów  dających  podstawę  do

kontynuowania dialogu, który właśnie na tym Soborze miał tak upragniony finał, a który, niestety,

nie doczekał się zrozumienia wśród wiernych Wschodu. Ważnym krokiem w kierunku zjednoczenia

Kościołów na terytorium dawnej Polski była Unia Brzeska i właśnie to wydarzenie jest osią, wokół

której obraca się działalność unijna metropolity.

W  rozdziale  pierwszym  autor  poświęcił  uwagę  zbadaniu  realiów  historycznych

Rzeczypospolitej  w  okresie  przed  Unią  Brzeską.  W  tym  miejscu  przedstawiono  też  sylwetki

niektórych jej  przeciwników i zwolenników, mających pośredni czy bezpośredni wpływ na losy

unii  –  Konstantyna  Ostrogskiego,  Melecjusza  Smotryckiego,  Kasjana  Kaliksta  Sakowicza  i

Hipacego Pocieja. W dalszej części rozdziału autor nakreślił tło kulturowe i polityczne przyszłego

dialogu, albowiem stanowi ono ważny kontekst dla omawianej problematyki. W dalszej kolejności

omówiono  przyczyny  zawarcia  Unii  Brzeskiej,  podkreślając  rolę  problemów  politycznych  i

społecznych w pertraktacjach z nią związanych. W następnych podrozdziałach autor zatrzymuje się

na  skutkach  Unii  Brzeskiej,  wskazując  na  jej  negatywne  i  pozytywne  strony  na  terenach

Rzeczypospolitej.

Podsumowując pierwszy rozdział autor wspomina, że przyczyny niespełnienia pokładanych

w Unii Brzeskiej nadziei  należy upatrywać zarówno w postawie części władz polskich,  jak i w

manewrach  strony  papieskiej,  a  także  w politycznych  działaniach,  mających  wpływ na  relacje

między stronami po stronie ukraińskiej.

Rozdział  drugi  prezentuje  materiał  związany  bezpośrednio  z  postacią  Piotra  Mohyły,

którego działalność jest głównym przedmiotem badań autora. Życie metropolity kijowskiego Piotra

Mohyły przypadło na czas gorących dyskusji i wystąpień związanych z zawartą w 1596 roku Unią

Brzeską,  która  była  jakby  podłożem  jego  działalności  jako  teologa,  uczonego,  duszpasterza  i

polityka.  Opinie dotyczące jego głębokiej wiary, wiedzy, inteligencji  i  zaangażowania w sprawę

dialogu ekumenicznego są jednomyślne i nie pozostawiają wątpliwości co do wybitnego charakteru

tej postaci. W oparciu o zgromadzone źródła i opracowania, autor przedstawia drogę Mohyły do

wysokich  godności  w  Cerkwi  Prawosławnej  (archimandryta  Ławry  Kijowsko-Pieczerskiej,

metropolita kijowski), jego twórczość teologiczną i polemiczno-filozoficzną oraz rolę utworzonej

przez niego Akademii  w ukształtowaniu ideału Ukraińca,  który różniąc się wiarą i językiem od

Polaków, nie ustępował im w dziedzinie wykształcenia.

Autor  rozprawy kładzie  nacisk  na  to,  że  Mohyła,  mimo bronienia  pozycji  prawosławia,



zabiegał o zbliżenie z Kościołem katolickim wszędzie tam, gdzie widział taką możliwość. Bronił

też Cerkwi prawosławnej przed protestantyzmem, widząc w tym zagrożenie dla swego Kościoła.

Dzięki  działalności  Mohyły  wzrósł  bardzo  autorytet  Cerkwi  prawosławnej  tak,  że  zajęła  ona

wysoką pozycję nawet w stosunku do struktur państwowych.

W podsumowaniu autor twierdzi,  że Piotr Mohyla był osobą, której  Ukraina zawdzięcza

rozwój szkolnictwa, nauki i kultury.

W rozdziale trzecim autor dysertacji ukazuje postać metropolity kijowskiego Piotra Mohyły

jako  twórcy  dialogu  prowadzonego  w  wieku  siedemnastym,  a  służącego  pojednaniu  między

Kościołami.  To  pojednanie,  albo  jak  nazywano  je  w  dokumentach  Stolicy  Apostolskiej,

„uniwersalna  unia”,  pozwoliłoby  reprezentowanej  przez  Mohyłę  Cerkwi  prawosławnej  uznać

zwierzchnictwo  papieża,  nie  odbierając  jej  przy  tym  tożsamości.  Miałaby  to  być  unia  z

zachowaniem  dwoistości.  W  ten  sposób  metropolita  spodziewał  się  zapewnić  narodowi

ukraińskiemu  swobodny  rozwój  i  równorzędność  wobec  obywateli  Rzeczypospolitej  wyznania

katolickiego, a także zgodę między unitami i prawosławnymi.

Niełatwe losy tego dialogu autor stara się dostrzec w sposób obiektywny, nie narzucający

swojej koncepcji, ale eksponujący te jego elementy, które rzutowały na to, co mogło decydować o

jego powodzeniu i spowodowało jego niepowodzenie.

Reasumując,  w  ostatnim  rozdziale  autor  rozprawy  dowodzi,  że  metropolita  starał  się

wyeksponować to, co istotne dla pojednania obu Kościołów, a co dzisiaj jest przedmiotem prac

wspólnej Komisji Katolicko-Prawosławnej. Słusznie podkreśla, że zbliżenie, a potem i pojednanie,

jest całkowicie możliwe. Pierwszą, jak wiemy, i najpoważniejszą tego zapowiedzią, było oficjalne

zniesienie  ekskomuniki  między  Kościołami  w  czasie  spotkania  Papieża  Pawła  VI  i  Patriarchy

Atenagorasa w roku 1964.

Całość  dysertacji  doktorskiej  stanowi  zbiór  kompleksowych  i  wyczerpujących  treści,

odnoszących się do tematyki dialogu Piotra Mohyły z Kościołem Rzymskokatolickim. Praca autora

wkracza w zakres problematyki ekumenicznej, tak dzisiaj bardzo dyskutowanej, i wiąże się ściśle z

tekstami  wczesnochrześcijańskimi  mimo  tego,  że  sam  zasadniczy  wątek  pracy  wiąże  ją  ze

schyłkiem wieków średnich i początkiem ery nowożytnej.

Wnikliwa  analiza  i  znajomość  literatury  przedmiotu,  a  także  wybór  i  zastosowanie

właściwych założeń metodologicznych, pozwoliły na stworzenie pracy szczególnie zwartej, pełnej,

kompletnej, dokładnej oraz wyczerpującej główne zagadnienie badawcze. Autor rozprawy korzystał

z wielu dokumentów wśród których znalazły się też źródła mało, a może niekiedy wcale nieznane

zdecydowanej większości odbiorców, część jego poszukiwań miała miejsce za granicą.



Ze względu na pogłębioną analizę przedmiotu i wnikliwe spostrzeżenia autora na gruncie

polskim, a zapewne i ukraińskim, prezentowana rozprawa doktorska ma charakter przewodnika dla

tej  trudnej  kwestii,  jaką  była  sprawa  Unii  Brzeskiej  i  poczynań  na  polu  ekumenicznym  w

odniesieniu do problemu pojednania Kościoła Wschodniego z Zachodnim.


