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WSTĘP

Badania białoruskiej tożsamości narodowej ogranicza się zazwyczaj do 
wieku XIX i XX. W białoruskiej literaturze historycznej występuje przy tym 
pojęcie „odrodzenia” narodowego, które jakoby nastąpiło w XIX w. Takiej wizji 
wydarzeń podporządkowana jest także periodyzacja historii Białorusi, w której 
z reguły wyróżnia się okres porozbiorowy, trwający, w zależności od szkoły hi-
storycznej, sowieckiej czy narodowej, do 1917 lub 1918 r. Błędność takiej pe-
riodyzacji i niewłaściwość pojęcia „odrodzenie” uzasadniłem w osobnej pracy1.
Moim zdaniem, za początek nowego okresu w dziejach Białorusi należy uznać 
połowę XVIII stulecia. Moje badania dotyczące drugiej połowy XVIII w. wyka-
zały, że już w okresie tym nastąpiło ożywienie kulturalne ruskiej elity unickiej 
i prawosławnej2, w związku z czym cały okres Oświecenia należy rozpatrywać 
jako jedną całość. Nie sposób jednak rozpatrywać tej epoki w kategoriach „od-
rodzenia narodowego”. 

Nie dawało mi wszakże spokoju pytanie, dlaczego naród białoruski pojawia 
się w oczach badaczy XIX w. jak Deus ex machina, po prostu z niczego. Przecież 
na początku XIX w. istniał już kraj o nazwie Białoruś i funkcjonowało pojęcie 
„naród białoruski” we współczesnym tego słowa znaczeniu, mimo że jednym 
tchem odmawiano temu narodowi zdolności do utworzenia własnego państwa.

Chociaż pojęcia „naród białoruski” w XVI–XVIII stuleciu w dzisiejszym 
tego słowa znaczeniu jeszcze nie znano, była już Białoruś i żyli Białorusini, 
a nawet podjęto walkę zbrojną w imieniu tego kraju, istniały więc podstawo-
we elementy białoruskiej idei narodowej. Składniki te kreowały przyszłość, 
w której białoruskie dzieci będą się uczyć: „Jesteśmy Białorusinami, nasz kraj 

1 А. Латышонак, Да перыядызацыі гісторыі Беларусі ў эпоху мадэрнізацыі, „Гістарычны 
альманах”, t. 4, 2001, s. 109–126.

2 O. Łatyszonek, Białoruskie Oświecenie, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 1994, z. 2, 
s. 35–47; tenże, Unia a białoruski ruch narodowy od połowy XVIII do połowy XIX wieku, w: Metro-
polita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały, red. A. A. Zięba, Kraków 1994, s. 75–89.
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to Białoruś”3. W tym kontekście użyłem określenia „białoruska idea narodowa”, 
przez które rozumiem wyłącznie myśl, że istnieje pewien naród – mianowicie 
naród białoruski. 

Nazwa własna jest podstawowym wyznacznikiem istnienia etnosu4. „Sama 
obecność takiej nazwy – etnonimu – świadczy o przemyśleniu przez członków 
etnosu ich szczególnej jedności i odróżnienia od członków innych podobnych 
wspólnot. Dla każdej z takich jedności, wielkich i małych, nazwa jest czynnikiem, 
który jednoczy wewnątrz i odróżnia na zewnątrz”5. Własne imię – endoetnonim 
– to nazwa, której używają przedstawiciele danego etnosu. W takim rozumieniu 
jest też ono nazwą właściwą. Nazwy własne nadawane przedstawicielom danego 
etnosu przez inne narody nie muszą być świadectwem wewnętrznej jedności 
owego etnosu, lecz tylko tego, że jako taki jest z zewnątrz postrzegany. Ponieważ 
w swojej pracy często odwołuję się do prac historyków sowieckich, rosyjskich 
i białoruskich, zauważę przy okazji, że w ich terminologii nazwy nadawane mu 
przez inny etnos to „alloetnonim” lub „egzoetnonim”. Bliskie im znaczenie ma 
termin „etnikon”6.

Jeżeli własne imię ma tak podstawowe znaczenie dla szeroko pojętego 
etnosu, tym bardziej dotyczy to narodu. W związku z tym interesuje mnie 
przede wszystkim deklarowana w źródłach przynależność do narodu o danej 
nazwie. W tekstach XVI–XVIII w. pojęcie „naród”, a zwłaszcza „naród ruski” ma 
znaczenie identyczne z dzisiejszym pojęciem narodu w sensie etnicznym, a nie 
państwowym. Inne znaczenie ma słowo „naród” tylko w odniesieniu do narodu 
szlacheckiego Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej. 

Późne pojawienie się narodu o nazwie „białoruski” stanowi poważną trud-
ność w przedstawianiu jego dziejów. Historiografia sowiecka obeszła tę kom-
plikację wprowadzając pojęcie narodowości na oznaczenie „obiektywnych” 
przesłanek istnienia narodu, takich jak język oraz jedność kultury materialnej 
i duchowej. W historiografii tej przyjęto, że „narodowość białoruska” ukształto-
wała się w XVI w. Koncepcja ta dla badacza historii idei jest w sposób oczywisty 
całkowicie nieprzydatna.

„Narodowa” szkoła historiografii białoruskiej próbowała rozwiązać to za-
gadnienie inną drogą. Na początku lat trzydziestych XX w. w historiografii bia-

3 В. Вячорка, Пра герб і сцяг, Мінск 1993, s. 1.
4 K. Kwaśniewski, Etnos, w: Słownik etnologiczny: terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa 

– Poznań 1987, s. 110.
5 Ю. В. Бромлей, Этнос и этнография, Москва 1973, s. 97–98.
6 В. П. Шушарин, Ранний этап этнической истории венгров. Проблемы этнического 

сознания, Москва 1997, s. 11–12. 
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łoruskiej pojawił się nurt, którego przedstawiciele uważają, że naród białoruski 
istniał już w XVI w. (jeśli nie wcześniej), tyle tylko, że jego członkowie nazywali 
siebie „Litwinami”, a dzisiejszą Białoruś – „Litwą”. Jako pierwszy dobitnie sfor-
mułował tę tezę Jan Stankiewicz7. Mikołaj Szkialonak uznał wkrótce, że nazwy 
„Białorusin”, „białoruski” są stosunkowo niedawnego pochodzenia, gdyż według 
niego zaczęła ich używać Moskwa od XVIII w. Jego zdaniem, określenia te te stały 
się oficjalnymi nazwami dzisiejszego narodu białoruskiego w czasach Katarzyny 
II, a w XIX w. przyjął je za własne białoruski ruch narodowy. W przekonaniu 
Szkialonka historia Białorusinów począwszy od połowy XIII w. toczyła się jako 
dzieje „Litwy”, „litewskie”, a miano „Litwini” było narodową nazwą Białorusi-
nów. Pierwotna (pieršapačatkovaja) „ziemia litewska” w jego rozumieniu znaj-
dowała się między Niemnem a Wilią i „z punktu widzenia etnograficznego było 
to terytorium białoruskie z domieszką na północy Auksztoty”8. Nazwy „Rusin”, 
„ruski” Szkialonak wiąże z obrządkiem wschodnim. Jego zdaniem, dopiero na 
przełomie XVI i XVII wieku, kiedy pod wływem polskich misjonarzy (przede 
wszystkim Piotra Skargi) zaczęto identyfikować pojęcia „Polak” i „katolik”, 
nazwy „Rusin” zaczęto używać w sensie narodowym, na oznaczenie nie-Polaka, 
co jednak nigdy nie wykluczało ogólnonarodowej nazwy „Litwin”, która obej-
mowała Białorusinów katolików i prawosławnych9. Jan Stankiewicz początków 
narzucania mieszkańcom dzisiejszej Białorusi nazw „Biełorusiec” i „Biała Ruś” 
przez Moskwę upatruje w czasach Aleksego Michajłowicza10. Pogląd ten głosił 
w swoich pracach wydanych na emigracji przez lat kilkadziesiąt11. Spośród histo-
ryków emigracyjnych tezę o słowiańskim pochodzeniu tak rozumianej „Litwy” 
rozwijał Paweł Urban12, a także Wacław Panucewicz, wydawca czasopisma 
„Litva”. W Białoruskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej możliwość dyskusji 
na ten temat była ograniczona, niemniej jednak już w 1968 r. Józef Jucho wystąpił 
z bardzo odważną na owe czasy tezą, że w oficjalnych dokumentach z XVI–

7 J. Stankiewicz, Czas powstania narodu białoruskiego i ukraińskiego, cz. 1, „Sprawy Narodo-
wościowe” 1931, nr 4–5, s. 450.

8 М. Шкялёнак, Беларусь і суседзі. Гістарычныя нарысы, Беласток 2003, s. 19–21.
9 Tamże, s. 23.
10 Я. Станкевіч, Гістарычныя творы, Менск 2003, s. 91
11 Jako ciekawostkę podaję, że pogląd, iż „Litwa historyczna” to Białoruś, a dawni Litwini to 

dzisiejsi Białorusini podzielał gen. Lucjan Żeligowski, który w opublikowanej w czasie II wojny 
światowej broszurze usprawiedliwiał w ten sposób swoją wyprawę wileńską 1920 r. L. Żeligowski, 
Zapomniane prawdy, Londyn 1943, s. 21–31.

12 П. Урбан, Пра нацыянадльны характар Вялікага Княства Літоўскага й гістарычны 
тэрмін „Літва”, „Запісы”, кн. 3, Мюнхэн 1964, s. 35–89; tenże, Да пытаньня этнічнай прына-
лежнасьці старажытных ліцьвіноў, Мінск 1994.
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–XVIII w. dla całego terytorium Białorusi inna nazwa niż „Litwa” nie istniała; 
również cały naród nazywano„Litwą”13. Pogląd ten podtrzymał w niepodległej 
Białorusi14.

Podobne przekonania głoszono dość powszechne w białoruskiej publicystyce 
w okresie około uzyskania przez Białoruś niepodległości. Najbardziej przyczynił 
się do ich upowszechnienia historyk Mikołaj Jermałowicz, który uważał Litwę za 
państwo słowiańskie i białoruskie15. Odmawianie dzisiejszym Litwinom prawa 
do ich miana jest sprawą wciąż aktualną. Nazywa się ich „Żmudzinami” lub 
„Latuwisami” (лятувісы), mimo że w języku białoruskim istnieje wygodne 
zróżnicowanie: obok miana „Litowiec” (літовец), oznaczającego Litwina 
w sensie etnicznym, występuje termin „Litwin” (ліцвін) w sensie historyczno-
-kulturalnym. Piszącemu te słowa zdarzyło się niedawno, że białoruski redak-
tor samowolnie zmienił mu w artykule „Litоwców” na „Latuwisów (Żmudzi-
nów)”16.

Oprócz opcji „litewskiej” jest jeszcze opcja „krywicka”, zapoczątkowana 
w latach dwudziestych XX w. przez autora pierwszej historii Białorusi, Wacława 
Łastowskiego, który postanowił odrzucić wszelkie obce wpływy i powrócić do 
plemiennych korzeni. Początkowo koncepcję tę popierał także wspomniany 
wyżej J. Stankiewicz17. Zwolenników przemianowania Białorusi na „Krywię” 
ostro skrytykował prawosławny arcybiskup Atanazy (Martos) określając ich jako 
„nacjonalistów o orientacji polsko-katolickiej”18. Dzisiaj ideę „krywicką” rozwi-
jają białoruscy neopoganie, ewoluujący w stronę europejskiej Nowej Prawicy19.
Miano „Białoruś” z jednej strony było (i dla wielu wciąż pozostaje) nacecho-
wane negatywnie, przede wszystkim dla białoruskich katolików, gdyż nieod-
parcie kojarzy się z prawosławną Rusią, a przez to – z Rosją. Z drugiej strony, 
nawet poważni badacze utrzymują nieustannie, że „Białą Ruś” nazwano tak 
z racji wyjątkowego przywiązania jej mieszkańców do prawosławia. 

13 Я. Юхо, Пра назву „Беларусь”, w: Iмя тваё Белая Русь, укл. Г. М. Сагановіч, Мінск 
1991, s. 98.

14 Tenże, Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі, Мінск 1992, s. 14.
15 М. І. Ермаловіч, Па слядах аднаго міфа, Мінск 1989, wyd. II uzup. Мінск 1991; tenże, 

Беларуская дзяржава Вялікае няства Літоўскае, Мінск 2000.
16 Por. А. Латышонак, Гутарка „царкоўнага старасты Янкі” з „Яськам гаспадаром з-пад 

Вільні”, „Дзеяслоў” 2004, № 9 (2), s. 198. 
17А. Казакевіч, Кароткая генеалогія крыўскае ідэі, „Палітычная сфера”, Разнастай-

насці мінулага, 2006, s. 4–10.
18 Беларусь в исторической, государственной и церковной жизни, сост. и изд. архиеп. 

А. Мартос, Буэнос-Айрес 1966, reprint: Минск 1990, s. 13.
19 Por. „Almanach Centrum Etnokosmologii Kryŭja »Druvis«” 2005, № 1.
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Jak widać, dla Białorusinów nazwa ich kraju i narodu to sprawa nie tylko 
niezwykle ważna, lecz także wciąż aktualna. Postawiłem sobie zatem w tej pracy 
cztery podstawowe zadania. Pierwszym jest ustalenie, jak i kiedy doszło do przy-
jęcia nazw „Białoruś” i „Białorusini” przez przodków dzisiejszych Białorusinów. 
Drugie polega na wyznaczeniu zasięgu terytorialnego „Białorusi” („Białej Rusi”) 
oraz określenie świadomości narodowej jej mieszkańców. Trzecim jest ukazanie 
autonomicznego charakteru tego kraju w świadomości mieszkańców Wielkiego 
Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej, czwartym zaś wydobycie przyczyn od-
mienności białoruskiego procesu narodotwórczego w porównaniu z litewskim 
i ukraińskim oraz wynikającej z niej słabości tendencji separatystycznych w sto-
sunku do tych narodów.

Chronologicznie moja praca obejmuje okres od połowy XIII do końca 
wieku XVIII. Początkowy moment wyznacza pojawienie się nazwy „Biała Ruś”. 
Taka cezura czasowa jest w zasadzie zgodna z ogólnie przyjętą periodyzacją 
dziejów Białorusi, gdyż w tym czasie pojawia się państwo litewskie, w ramach 
którego przodkowie Białorusinów żyli do końca XVIII w. Niemniej jednak przez 
z górą cztery stulecia nazwa „Biała Ruś” bytowała jedynie w wyobrażeniach 
cudzoziemców i odnosiła się do bezkresnych obszarów całej Rusi. W tych 
okolicznościach etapem w historii Białorusi, któremu poświęciłem zasadniczą 
część swojej pracy jest okres od XVI do połowy XVIII w. Zdając sobie sprawę, 
że Oświecenie kształtuje nowy typ umysłowości, o czym zresztą świadczą także 
wykorzystane przeze mnie teksty, doprowadziłem narrację do pierwszego 
rozbioru Rzeczypospolitej, zajmując się w zasadzie przejawami kontynuacji 
dawnych wyobrażeń, nowymi zaś o tyle, o ile zaznaczają się już pod koniec 
XVII w., a ich rozwój został gwałtownie przerwany w wyniku rozbioru. 

W pierwszym rozdziale przedstawiam pojawienie się nazwy „Biała Ruś” 
w połowie XIII w. i rozwój zachodnioeuropejskich wyobrażeń o „Białej Rusi” 
i „Białych Rusinach” w średniowieczu. Rozdział drugi poświęciłem „Białej 
Rusi” pod piórem polskich historyków i geografów, za których pośrednictwem 
przyjęli tę nazwę przodkowie Białorusinów. Ponieważ stało się to dopiero 
pod koniec XVI w., uznałem za konieczne zaprezentowanie wyobrażeń geo-
graficznych i etnicznych mieszkańców Białorusi w tym okresie w osobnym 
rozdziale. Odtwarzanie wyobrażeń geograficznych ludzi czasów minionych 
wymagają operowania ówczesnymi terminami, gdyż używanie nazw z innej 
epoki lub wręcz wymyślonych niesłychanie komplikuje sprawę. W literaturze 
historycznej co krok można napotkać swobodne operowanie nazwami nie 
istniejących regionów historyczno-geograficznych. W historiografii Białorusi 
wieków średnich, a także XVI w., takim fantomem jest „Czarna Ruś”. Polscy 
i białoruscy mediewiści nazywają tak zachodnie obszary dzisiejszej Białorusi, 
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a zwłaszcza ziemię grodzieńską i nowogródzką, chociaż Jędrzej Moraczewski już 
w połowie XIX w. nazwał to „bałamuctwem”20. Na tym tle w rozdziale czwar-
tym przedstawiam recepcję nazwy „Biała Ruś” i jej funkcjonowanie w pierw-
szej połowie XVII w., a także nadawane jej znaczenie. Niemal równocześnie 
z „Białą Rusią” pojawia się „Mała Ruś/MałaRosja”, termin, wokół którego narosło 
wiele nieporozumień. Wkrótce potem nazwy „Biała Ruś” dość szeroko zaczęli 
używać Moskwicini. Spowodowało to ogromne zamieszanie w badaniach nad 
białoruską i ukraińską świadomością narodową w XVII w., gdyż badacze skłonni 
są utożsamiać „Małą Rosję” z Ukrainą, a „Białą Ruś” Moskwicinów z Białorusią. 
Rzeczywisty zasięg i znaczenie obu terminów przedstawiam w rozdziale piątym. 
Dla każdego narodu niezwykle ważne są początki państwowości. Dzisiejszy 
naród białoruski odwołuje się do tradycji państwa połockiego i Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego. Niemniej jednak państwa te nie były białoruskie z nazwy, co 
dla mnie jest problemem zasadniczym. W rozdziale szóstym stawiam tezę, że 
białoruskie dążenia państwowotwórcze ujawniły się po raz pierwszy na począt-
ku wojny moskiewskiej, w latach 1654–1657. W przedostatnim rozdziale anali-
zuję przemiany etnicznych i geograficznych wyobrażeń mieszkańców Wielkiego 
Księstwa Litewskiego od zakończenia wojny moskiewskiej do XVIII w. Ostatni 
rozdział poświęciłem studium historiografii Wielkiego Księstwa Litewskiego 
począwszy od XV w. Własna tradycja historyczna jest istotnym składnikiem 
idei narodowej, w wypadku białoruskiej jest to tradycja księstwa połockiego. 
W swoim studium wykazuję, że tradycję połocką usunięto z historiografii 
litewskiej już w XV w. i stan ten trwał do końca istnienia Wielkiego Księstwa, 
a także próbuję wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy.

Kształtowanie się podstawowych elementów białoruskiej idei narodowej 
analizuję na tle przemian politycznych i kulturalnych. Czas pojawienia się nazw 
„Białoruś” i „Białorusini” oraz ich zasięg terytorialny i nadawane im znaczenie 
wyznaczam drogą krytyki źródeł, metodą bezpośredniego ustalania faktów 
i metodą przestrzenną. Czynię to w opozycji do większości teorii na temat po-
wstania nazwy Białoruś, których zasadniczą wadą jest założenie, że kraj nazywał 
się tak od niepamiętnych czasów oraz rozstrzyganie metodą dedukcji i metodą 
leksykalną – dlaczego tak się nazywał. Celują w tym zwłaszcza językoznawcy. 
Metodę bezpośredniego ustalania faktów i przestrzenną wykorzystałem także 
w następnych etapach pracy w celu rozpoznania chronologii przemian wyobra-
żeń ówczesnych mieszkańców Białorusi o sobie i swoim kraju. Pojawienie się 
pojęć „Białoruś” i „Białorusini” ukazuję na szerokim tle porównawczym (Polska, 

20 J. Moraczewski, Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej z początku siedemnastego wieku, Poznań 
1851, s. 5. 
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Litwa, Ukraina, Rosja). Do swojej pracy dołączyłem opracowane przez siebie 
mapy i szkice, ilustrujące zakres terytorialny nazwy „Biała Ruś” od XIII do XVIII 
wieku, w tym także w wyobrażeniach poszczególnych historyków i geografów 
polskich XVI–XVII w.

Ponieważ zakres chronologiczny i problemowy mojej pracy jest tak szeroki, 
literaturę dotyczącą poszczególnych zagadnień omawiam w odpowiednich roz-
działach.

W swojej pracy wykorzystywałem niemal wyłącznie dokumenty opubliko-
wane i starodruki, założyłem bowiem, że wyobrażenia o świecie i świadomość 
historyczną kształtują materiały wytworzone z myślą o szerszym gronie odbior-
ców i dostępne czytelnikowi. Natomiast historyczno-geograficzna literatura 
naukowa, zawierająca opisy „Białej Rusi”, jest na tyle bogata, a opublikowane 
wzmianki o niej z wczesnego okresu nowożytnego zaś na tyle liczne, że pozwala 
to na formułowanie jednoznacznych wniosków. Kwerendę biblioteczną tylko 
w kilku istotnych kwestiach uzupełniłem o kwerendę archiwalną. 

Stosowanie współczesnej terminologii w stosunku do czasów, w których ona 
nie istniała lub zawierała inną treść niż obecnie, chociaż w pełni usprawiedli-
wione w wydaniach podręcznikowych, w analizie sytuacji w danym okresie tylko 
komplikuje i zaciemnia obraz rzeczy. Dlatego też nazw „Białorusini”, „Ukraińcy”, 
„Rosjanie” używam tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że dotyczą współcze-
snych narodów. W odniesieniu do konkretnej sytuacji historycznej posługuję 
się wyłącznie nazwami właściwymi dla uzusu językowego tubylców w danym 
czasie: „Ruś”, „Rusini” w Rzeczypospolitej i „Moskwa”, „Moskwicini”. Nazwy wy-
stępujące w danym źródle podaję w cudzysłowie lub kursywą, natomiast jeśli jest 
to nazwa powszechnie używana w danym okresie i dokładnie określona teryto-
rialne – bez cudzysłowu, zatem odpowiednio: „Biała Ruś” w omówieniu tekstów 
źródłowych, Biała Ruś w języku oryginału i Biała Ruś w narracji. Cytaty ruskie i 
moskiewskie przytaczam w oryginale cyrylicznym, w formie zmodernizowanej 
(w szczególności, literę ѣ zamieniam na literę e, a literę i na и). Pisownię w cyta-
tach staropolskich uwspółcześniłem zgodnie z Instrukcją wydawniczą dla źródeł 
historycznych od XVI do połowy XIX wieku21, zachowując oryginalną pisownię 
nazw własnych. W ten sam sposób potraktowałem dokonane przeze mnie tłu-
maczenia tekstów obcojęzycznych. Zachowałem jedynie pisownię z małej litery 
nazw „ruś”, „litwa” i „moskwa”, by podkreślić ich zbiorczy charakter w odróżnie-
niu od pisanych z wielkiej litery nazw krajów.

21 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, 
Wrocław 1953.
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Rozdział I 

ŚREDNIOWIECZNE WZMIANKI
O „BIAŁEJ RUSI” I „BIAŁYCH RUSINACH”

Historycy i językoznawcy o pochodzeniu 
nazwy „Biała Ruś”

Pojawienie się i znaczenie terminu „Biała Ruś” od dawna budzi zaintere-
sowanie uczonych. Jako pierwszy próbował go objaśnić już w XVII w. Szymon 
Starowolski. Rozważania nad tą nazwą podejmowano zwłaszcza pod koniec 
XIX w., najwyraźniej w związku z wystąpieniem białoruskiego ruchu narodo-
wego. Od początku miano „Biała Ruś” łączono z innymi „kolorowymi” okre-
śleniami: „Czarna Ruś” i „Czerwona Ruś”, często wymienianymi z „Białą Rusią” 
w parze, a czasem w triadzie. Z czasem powstało wiele teorii tłumaczących 
pochodzenie i znaczenie „kolorowych” nazw Rusi. Na udowodnienie tych teorii 
zebrano ogromny materiał faktograficzny, którego przedstawienie przekra-
cza zakres niniejszej pracy. Jednakże wszystkie te teorie można sprowadzić do 
kilku grup tematycznych, wyodrębnionych ze względu na rodzaj i sposób argu-
mentacji.

Według Szymona Starowolskiego określenie „Biała Ruś” utworzono pod 
wpływem cech przyrodniczych tego kraju – długo utrzymującej się pokrywy 
śnieżnej, a co za tym idzie, białego ubarwienia tutejszej fauny (odpowiedni cytat 
wraz z komentarzem przytaczam w rozdz. II).Tenże Starowolski otwiera szereg 
autorów odwołujących się do cech fizycznych ludności kraju (jego zdaniem 
– białej cery). Adam Honory Kirkor1 i Eutymiusz Karski2 wskazywali później na 
jasnowłosy i niebieskooki typ antropologiczny Białorusinów. Teoria ta sprzecz-
na jest z antropologią, gdyż nie są to cechy wyróżniające Białorusinów spośród 

1 А. К. Киркор, Белорусское Полесье, w: Живописьная Россия, t. 3, cz. 2, Санкт-Петербург 
– Москва 1882, reprint: Минск 1989, s. 249.

2 Е. Карский, Белоруссы. Введение к изучению языка и народной словесности, Вильна 
1904, s. 117–118; Я. Карскі, Беларусы, Мінск 2001, s. 106.
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ludów sąsiednich. Ci sami badacze zwracali uwagę na zwyczajowy biały ubiór 
białoruskiego ludu. Wasil Tatiszczew sugerował, że może chodzić o upodobanie 
władców tego kraju do barwy białej, skąd miałby się wziąć biały ubiór jeźdźca 
z godła Pogoń3. Wcześnie jednak zauważono, że kolor odzieży nie wyróżnia 
Białorusinów spośród sąsiadów, a w szczególności nie pozwala na odróżnienie 
ich od rzekomych Czarnorusinów, umiejscawianych na zachodzie dzisiejszej 
Białorusi (tenże Kirkor, Aleksander Potebnia4, Dymitr Anuczin5), a domysł Ta-
tiszczewa nie znalazł żadnego potwierdzenia w źródłach historycznych. 

Wymienione powyżej domysły pochodzą z najwcześniejszego okresu studiów 
nad nazwą „Biała Ruś” i dzisiaj nikt w nauce historycznej do nich nie wraca, 
chociaż utrwaliły się w literaturze pięknej, czego najlepszym wyrazem jest arche-
typiczne poetyckie określenie „Białoruś niebieskooka” (Biełaruś siniavokaja).

Pod koniec XIX w. pojawiła się teoria o politycznym znaczeniu epitetu 
„biała”. Zdaniem A. Potebni, kolor biały miał oznaczać „wolny” tak, jak w okre-
śleniach typu: „białe miejsce” (белое место), „biały świat” (белый свет), „biały 
car” (белый царь). Niektórzy wskazywali przy tym na niezależność „białej Rusi” 
od Litwy albo od Tatarów (Mychajło Dragomanow, Maciej Lubawski, Mitrofan 
Downar-Zapolski, Stanisław Kryczyński6 i in.). Koncepcję tę sformułowano 
równocześnie z wystąpieniem nowoczesnego białoruskiego ruchu narodowego, 
co zagwarantowało jej szeroką popularność i podręcznikowy charakter. Politycz-
ne znaczenie nadawał wówczas terminowi „biała” także białoruski poeta Fran-
ciszek Bahuszewicz, zdaniem którego Białoruś nazywała się tak, gdyż ziemia ta 
była „czysta: nikogo nie biła, nie podbijała, tylko się broniła”7. Teorie takie nie 
tłumaczą jednak, pomijając ich rzetelność historyczną, dlaczego „Białą Rusią” 
nazywano w średniowieczu terytoria bardzo odległe od dzisiejszej Białorusi. 

W językach tureckich kolorami oznacza się strony świata, przy czym biały 
odpowiada zachodowi. „Biała Ruś” zatem to z punktu widzenia Tatarów Ruś 
zachodnia (I. Grekow, O. Trubaczow, R. Agiejewa)8. Witold Mańczak rozwinął 

3 В. Н. Татищев, История Российская: в 7 томах, t. 1, Москва – Ленинград 1962, s. 355.
4 А. Потебня, Белая Русь, w: Імя тваё Белая Русь, укл. Г. Сагановіч, Мінск 1991, 

s. 23–24.
5 Д. Анучин, К вопросу о белорусской территории, w: Імя..., s. 31.
6 S. Kryczyński, O pochodzeniu nazw Białej, Czarnej i Czerwonej Rusi, „Kurier Literacko-

-Naukowy” (dodatek do „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”) 1937, nr 12, s. VI.
7 Antologia poezji białoruskiej, wybrał i oprac. J. Huszcza, wstęp A. Barszewski, Ossolineum 

1978, s. 59.
8 И. Б. Греков, Очерки по истории международных отношений Восточной Европы 

XIV–XVI вв., Москва 1963, s. 42; О. Н. Трубачев, Ранние славянские этнонимы – свиди-
тельства миграции славян, „Вопросы языкознания” 1974, № 6, s. 51; Р. А. Агеева, Страны 
и народы: происхождение названий, Москва 1990, s. 146, 150; А. Трубачоў, Не ад белай адзежы 
і светлых вачэй, „Беларуская мінуўшчына” 1993, № 1, s. 8. 
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tę teorię dowodząc, że Tatarzy określali jako „Białą Ruś” zachodnią część Rusi 
w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego, jako „Czerwoną Ruś” południową 
część Rusi w granicach Królestwa Polskiego i jako „Czarną Ruś” północną część 
Rusi, czyli państwo moskiewskie podległe Ordzie9. Wiaczesław Iwanow dodał do 
niej hipotezę, że trójkolorowy podział Rusi mógł mieć źródło w symbolice pra-
słowiańskiej, przetworzonej później pod wpływem symboliki euroazjatyckiej10.
Teoria stron świata ma charakter spekulatywny, gdyż nie znajduje potwierdzenia 
w źródłach, nie wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób autorzy zachodnioeuropejscy 
mieliby przejmować terminologię tatarską, a przede wszystkim nie tłumaczy, 
dlaczego „Ruś Czarna”, hipotetycznie północna, znalazła się w końcu na zachód 
od „Rusi Białej”, hipotetycznie zachodniej. 

Czysto filologiczną teorię pochodzenia nazwy Ruś i jej „kolorowych” okre-
śleń stworzył Piotr Krapiwin. Uznał on, że nazwa „Ruś”/„Roś” pochodzi od pra-
indoeuropejskiego słowa oznaczającego wodę, co zaś za tym idzie przydawane 
mu epitety określają dosłownie „Białą”, „Czarną” (którą umieszcza na zachodzie 
dzisiejszej Białorusi) i „Czerwoną Wodę”, a związane są ze skupiskami nazw 
toponimicznych oznaczających te barwy w przeróżnych, w tym także hipote-
tycznych językach11. Teoria ta nie poddaje się weryfikacji z punktu widzenia 
nauki historycznej. Co zaś do filologii, to autor nie przytoczył żadnych danych 
statystycznych z dziedziny hydronimiki, potwierdzających jego teorię.

Dość wcześnie zaczęto się doszukiwać źródła bieli w nazwie Rusi w sferze 
religijnej. Wacław Łastowski uznał, że miano Białoruś pochodzi od bóstwa 
Białoboga, rzekomo czczonego przez przodków Białorusinów12. W białoru-
skiej historiografii można także spotkać przeciwne twierdzenie: „Biała Ruś” 
miałaby oznaczać tę część dzisiejszej Białorusi, która przyjęła chrześcijaństwo, 
„Czarna” zaś tę, która dłużej pozostawała w pogaństwie, sąsiadując z Litwinami 
i Jaćwięgami (Jazep Jucho, Kastuś Tarasow, Anatol Citow)13. Zwolennicy tej kon-
cepcji pomijają fakt, że w historii Słowiańszczyzny przeciwstawienie: przyjęcie 
chrztu/zachowanie pogaństwa oznaczano „kolorem” odwrotnie – np. „Białymi” 

9 W. Mańczak, Biała, Czarna i Czerwona Ruś, „International Journal of Slavic Linguistics and 
Poetics”, vol. 19, 1975, s. 35–39. 

10 В. Иванов, Цветовая симболика в географических названиях в свете данных типоло-
гии. (К названию Белоруссии), w: Iмя..., s. 117–136.

11 П. Крапівін, Паходжанне назваў „Русь”, „Белая Русь”, „Чорная Русь” і „Чырвоная Русь”,
w: Iмя..., s. 66–87.

12 Власт, Матэръялы для беларускага слоўніка, „Крывіч” 1923, № 4.
13 Я. Юхо, Аб паходжанні назваў Белая і Чорная Русь, „Беларусь” 1956, № 9, s. 20; 

К. Тарасаў, Русь Літоўская, w: Iмя..., s. 108–109; А. Цітоў, Гарадская геральдыка Беларусі,
Мінск 1989, s. 35.
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Chorwatami i „Białymi” Serbami nazywano tych Chorwatów i Serbów, którzy 
pozostali poganami. Tymczasem po dziś dzień poważni nawet autorzy wiążą 
przyjęcie nazwy „Biała Ruś” z wyjątkowym jakoby przywiązaniem jej mieszkań-
ców do prawosławia. Pogląd ten poddaję krytyce w dalszej części pracy.

Grzegorz Iljinski sformułował hipotezę, że nazwa „Biała Ruś” mogła po-
wstać od hipotetycznych Grodów Bielskich (na Podlasiu), tak jak nazwa „Czer-
wona Ruś” powstała prawdopodobnie od Grodów Czerwieńskich14. Grody 
Bielskie jednak w źródłach nie występują. 

Wielu historyków przypuszczało, że „Biała Ruś” wywodzi się od nazw innych 
ludów, z których przeszło na Rusinów określenie „Biały”. Najpełniej teorię tę 
przedstawili Sergiusz Sańko i Teodor Kaszkurewicz, odwołując do pobytu na 
wschodzie Europy różnych odłamów Alanów – Roksolanów i Aorsów (zarówno 
słowo „alan”, jak i „aors” mogą oznaczać „jasny”, „biały”)15. Nie wiadomo jednak, 
w jaki sposób ich nazwa miałaby przenieść się na Rusinów. 

Aleksander Rogalew uznał, że „Ruś Wielka, czyli Biała” to pierwotne siedzi-
by Rusi, natomiast „Ruś Mała, czyli Czarna” to zdobyte przez nią później ziemie 
na południu. W skład „Wielkiej (Białej) Rusi” wchodziła, jego zdaniem, ziemia 
połocka i smoleńska16. Niestety, teoria ta nie ma solidnego oparcia w źródłach 
historycznych.

Przegląd ten bez wątpienia nie jest wyczerpujący. Wystarcza jednak, by 
stwierdzić, że teorii pochodzenia nazwy „Biała Ruś” jest tyle, że może to wzbu-
dzić pesymizm poznawczy. Niemniej jednak możliwe i konieczne jest badanie, 
co i kiedy nazywano „Białą Rusią”, czyli odwołanie się do źródeł historycznych. 
Najdobitniej wyraził taki pogląd Aleksander Sołowjow, który uznał, że „histo-
rycznie wagę ma nie filologiczne badanie pochodzenia słowa »Ruś«, lecz histo-
ryczno-polityczna analiza jego stopniowego rozwoju, pojemności i rozczłonko-
wania”17. Zadziwiające, jak niewielu badaczy pochodzenia nazwy „Biała Ruś” 
poszło tą drogą: przed Sołowjowem Włodzimierz Łamanski, po nim Hienadź 
Sahanowicz i Aleś Bieły. 

Włodzimierz Łamanski ustalił, że miano „Biała Ruś” pojawiło się po raz 
pierwszy w polskich i niemieckich źródłach historycznych w XIV w. Zauważył 
przy tym, że w źródłach tych występuje jako nazwa znana, niewymagająca ob-

14 Г. Ильинский, К вопросу о происхождении названия „Белая Русь”, w: Iмя..., s. 38–40.
15 S. Санько, Х. Кашкурэвіч, Загадковая краіна Артанія, w: Iмя..., s. 177–180.
16 А. Рогалеў, Ля вытокаў Белай Русі, w: Iмя..., s. 154–160; А. Рогалев, Белая Русь и бело-

русы. (В поисках истоков), Гомель 1994, s. 82–93.
17 А. Соловьев, Белая и Черная Русь, Оттиск из Сборника Русскoго Археологическoго 

Общества в Кор. Югославии, t. 3, Белград 1940, s. 29.
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jaśnienia. W związku z tym z genialną przenikliwością wyraził przypuszczenie, 
że istniała ona pod koniec, a być może nawet w połowie XIII w., czyli w ciężkich 
dla „Białej Rusi” czasach, kiedy cierpiała od łacinników-Niemców i od pogan-
-Litwinów. Hipoteza ta znalazła potwierdzenie wraz z odkryciem przez Marvina 
Colkera „Opisu krajwów” (Descriptiones terrarum). Łamanski wyraził też pogląd, 
że „Białą Ruś” czasem włączano do „Wielkiej Rusi”, lecz w żadnym wypadku 
nazwa ta nie jest młodsza niż miano „Mała Ruś”18.

Aleksander Sołowjow poświęcił historii nazwy „Biała Ruś”, rozpatrywanej 
w powiązaniu z nazwami „Czarna” i „Czerwona”, obszerny artykuł19. Doszedł 
w nim do następujących wniosków: „Kolorowe” nazwy mają polityczny charak-
ter i są bez wątpienia wschodniego pochodzenia. Na gruncie słowiańskim po raz 
pierwszy wystąpiła antyteza „Biała” i „Czerwona” Chorwacja, prawdopodobnie 
jako echo terminologii awarskiej. Po długiej przerwie dopiero w XIV w. pod 
wpływem tatarskim pojawiło się miano „Biała Ruś” (i „Czerwona”). Nazwę 
„Biała Ruś” odnoszono w XIV i XV w. przede wszystkim do ziem północno-
-wschodnich: pskowskiej, nowogrodzkiej i połockiej. W XV w. miano to rozprze-
strzeniło się na całą „Wielką Ruś”. W następnym stuleciu „Białą Rusią” nazywano 
najczęściej Ruś moskiewską. Dopiero w XVII w. termin „Biała Ruś” stopniowo 
„przeszedł” na wschodnią część Rusi litewskiej. Do zachodnich ziem litewskich 
przylgnęła nazwa „Czarna Ruś”, która przez długi czas nie miała dokładnego 
znaczenia20. Sołowiow rozpatrzył też w osobnym artykule dzieje miana „Biała 
Ruś” w powiązaniu z nazwami „Wielka” i „Mała Ruś”. Wnioski z tej pracy można 
uogólnić następująco: Pojęcie „Wielka Ruś” pojawiło się już w XII w. i odnosiło 
się do całej ziemi ruskiej. Określenia „Mała” i „Wielka Ruś” stosowano w XIV w. 
w związku z dążeniem do podziału jednej ruskiej metropolii kijowskiej na dwie 
(ze stolicą w Haliczu i Włodzimierzu nad Klaźmą) lub nawet trzy (wliczając li-
tewską). Termin „Mała Ruś” nabrał politycznej treści w Rusi Halickiej w 1335 r. 
W kolejnym stuleciu nazwa „Wielka Ruś” nadal się utrzymywała, współistnie-
jąc z równoznaczną nazwą „Biała Ruś”. W obu artykułach Sołowjow podkreśla, 
że terminy „Biała” i „Czarna Ruś” traktowano jako synonimy nazw „Wielka” 
i „Mała Ruś”. Co zaś do miana „Czerwona Ruś”, skłania się ku teorii, że oznacza 
ono południe21. Zwraca uwagę, że w drugim artykule autor pominął najwcze-

18 В. Ламанский, „Белая Русь”, w: Iмя..., s. 15.
19 А. Соловьев, Белая..., s. 31–65. W przekładzie na jęz. niemiecki: A. Soloviev, Weiss-, 

Schwarz- und Rotreussen. Versuch einer historisch-politischen Analyse, w: tenże, Byzance et la for-
mation de l’Etat Russe, London 1979, rozdz. XII, s. 1–33.

20 А. Соловьев, Белая..., s. 65–66.
21 Tenże, Великая, Малая и Белая Русь, w: Iмя..., s. 65–66. 
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śniejsze, bo czternastowieczne wzmianki o „Białej Rusi” z konkretną lokalizacją 
wskazaną przez niego w pierwszym z artykułów. Najwyraźniej nie pasowały do 
jego nowszej koncepcji. Oznacza to, że Sołowjow w gruncie rzeczy uchylił się 
od odpowiedzi na istotne pytanie: Jeżeli nazwę „Biała Ruś” zapożyczono, jak 
twierdzi, od Tatarów, to jak to się stało, że wcześniej wystąpiła ona w niemiec-
kich wierszach opiewających wyprawy krzyżowców na ziemię pskowską niż 
w źródłach dotyczących Moskwy? Także przeplatające się nazwy „Biała” 
i „Wielka Ruś” w źródłach polskich i niemieckich na początku XV w. dotyczy-
ły, jak ustalił wcześniej sam Sołowjow, Pskowa, Nowogrodu i Połocka, a nie 
Moskwy. Niewykluczone, że taka zmiana akcentów wynikała stąd, że pierwszy 
artykuł Sołowjow opublikował na emigracji, drugi zaś – w Moskwie. 

Hienadź Sahanowicz zebrał znane do tego czasu wzmianki o „Białej Rusi” 
i ustalił fakt dla dalszych badań podstawowy. Stwierdził mianowicie, że najwcze-
śniej termin „Biała Ruś” występuje w źródłach zachodnich, napisanych pismem 
łacińskim22.

Autorem ostatniej pracy, dzieła niezwykłej erudycji, które mieści się w nurcie 
badań nad historią nazwy „Biała Ruś” na podstawie źródeł historycznych, jest 
Aleś Bieły23. Jego zdaniem, nazwa „Biała Ruś” przez stulecia nie była przywią-
zana do jednego regionu, lecz żyła w pewnym sensie „własnym” życiem. W tym 
ujęciu „Biała Ruś” w Nowogrodzie Wielkim, państwie moskiewskim, Wielkim 
Księstwie Litewskim itd. to nie różne pojęcia, pochodzące z absolutnie różnych 
źródeł i tylko przypadkowo zbieżne co do formy, lecz różne projekcje tego samego 
terminu geograficznego. Jego „kariera” to znakomita ilustracja drogi, jaką prze-
szła geografia europejska okresu średniowiecza i wczesnonowożytna od czysto 
rozumowego opisu różnych, częstokroć fantastycznych, krajów i ludów do ścisłej 
nauki. Nazwa „Biała Ruś” to unikatowy pomnik łacińskiej kultury europejskiej 
i jako taka poświadcza powiązanie historycznych losów Białorusi z losem cywili-
zacji europejskiej. „Wielkiej Rusi” – zdaniem Biełego – nie było, dopóki nie stwo-
rzył jej siłą Iwan III, którego oprawcy i latopisarze starannie zniszczyli wszystkie 
historyczne cechy odrębności przyłączonych ziem. „Biała Ruś” była tożsama 
z „Wielką” tylko w takim stopniu, w jakim ta ostatnia odpowiadała Wielkiemu 
Nowogrodowi. 

Powstanie terminu Russia Alba i jego utrwalenie w średniowiecznej nomen-
klaturze geograficznej – relacjonujemy dalsze rozważania Biełego – związane 

22 Імя тваё Белая Русь, укл. Г. Сагановіч, Мінск 1991; Г. М. Сагановіч, Да гісторыі назвы 
„Белая Русь”, w: Cтаронкі гісторыі Белаpусі, Мiнск 1992, s. 66. 

23 А. Белы, Хроніка Белай Русі. Chronicon Russiae Albae. Нарыс гісторыі адной геаграфіч-
най назвы, Мінск 2000.
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jest przede wszystkim z błędnym wyobrażenie scholastów o „Albanii”, która 
„graniczy na wschodzie z Morzem Kaspijskim i ciągnie się po wybrzeżu do 
Oceanu Północnego, rozpościera się do jezior Meotyjskich i aż do najdzikszych 
pustyń” (Bartłomiej z Anglii). Ta „Albania” to kontaminacja Albanii starożytnych 
i średniowiecznych autorów (w pierwszej kolejności Izydora z Sewilli), Alanii 
przodków współczesnych Osetynów i północnej „Albanii” Wepsów. Początko-
wo Russia Alba mogła oznaczać „część Rusi, która kiedyś była Albanią” lub 
„kraj kiedyś zamieszkany przez Albanów”. Pierwszym źródłem historycznym, 
które wymienia „Albanów”, czyli Wepsów (Wizzi) w znaczeniu bliskim temu, 
w którym zasadniczo będzie używany termin „Biała Ruś”, były „Dzieje bisku-
pów kościoła hamburskiego” (około 1075 r.) Adama z Bremy. W zależności 
od tego, gdzie ten lub inny autor umieszczał „Albanów”, krainy Russia Alba
szukano albo na dzisiejszym rosyjskim Pojezierzu, albo (znacznie rzadziej) 
nad Donem. Północna („cisryfejska”) Russia Alba w wąskim znaczeniu od-
powiadała części republiki nowogrodzkiej (rejonowi dawnego rozsiedlenia 
Wepsów), w szerokim – całemu Nowogrodowi Wielkiemu, często razem 
z Pskowem. Ponieważ „cisryfejska” lokalizacja była podstawowa, pierwotna, 
więc właśnie ona pozostawiła najwięcej śladów w dokumentach i na mapach 
XIII–XVI w. i przetrwała do początku XVIII w. Russia Alba nad Donem, czyli 
„transryfejska”, odnotowywana jest od ostatniej ćwierci XV w., w okresie 
burzliwego rozwoju geografii i kartografii europejskiej. Genetycznie zwią-
zana jest z takimi okazjonaliami kartografii europejskiej, jak: Albania Tanai 
– Russia Tanai. Tej drugiej Russiae Albae konsekwentnie nie oddzielano od 
pierwszej, ponieważ zgodnie z geograficznymi wyobrażeniami Średniowiecza 
źródła Donu – Tanaisu znajdowały się daleko na północy, gdzieś obok jeziora 
Ładoga. W miarę tego, jak stawało się oczywiste, że nad Donem i na wybrzeżu 
Morza Czarnego, czyli na terenach zajętych przez Tatarów, taka nazwa istnieć 
nie może, „transryfejska” „Biała Ruś” w wyobrażeniach Europejczyków wy-
cofywała się na północ, na Ukrainę i Siewierszczyznę, stopniowo zlewając się 
z „cisryfejską”, która z kolei zsuwała się na południe. Pod koniec XV w. nazwę 
Russia Alba przeniesiono na państwo moskiewskie. To przeniesienie, odnoto-
wane tylko przez cudzoziemców (Włochów), wywołane było wejściem w latach 
1471–1478 w skład Wielkiego Księstwa Moskiewskiego terytorium republiki 
nowogrodzkiej – jedynej części dzisiejszej Rosji, która miała do tego czasu 
ścisłe handlowe i kulturalne związki z zachodem i północą kontynentu euro-
pejskiego. Dlatego już znana Europejczykom „Biała Ruś” stała się synonimem 
słabo znanej dotąd Moscovii, co wprowadziło w błąd późniejszych badaczy, 
którzy uważali tę nazwę za odwieczną dla całej „Moskiewsko-Nowogrodzkiej 
Rusi”. 
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Miana „Biała Ruś” zaczęto trwale używać – według Biełego – w stosunku 
do części terytorium dzisiejszej Białorusi, przede wszystkim do Połocczyzny, 
w połowie XVI w. Kolejna zmiana treści nazwy była uwarunkowana politycz-
nymi okolicznościami wojny inflanckiej, w pierwszej kolejności – pozosta-
waniem Połocka pod okupacją moskiewską w latach 1563–1578. Przez jakiś 
czas określano tak ogólnie ziemie, utracone w różnym czasie przez Wielkie 
Księstwo Litewskie na rzecz Moskwy. W znaczeniu „Ruś Litewska” terminu 
„Biała Ruś” używali początkowo cudzoziemcy oraz przedstawiciele oświeconej 
warstwy społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego. „Pospolici” Słowianie 
wschodni zaczęli się z nim oswajać na początku XVII w. Niemal jednocze-
śnie upowszechniał się w oficjalnych kołach państwa moskiewskiego. Nazwa 
„Biała Ruś” nabrała znaczenia ideologicznego: jej zasadniczą treścią na długie 
stulecia stała się idea zjednoczenia (a później – zachowania) wszystkich ziem
„ruskich” pod władzą Moskwy. 

Zdaniem Biełego, podział na „Białą”, „Czarną” i „Czerwoną Ruś” w obecnej 
formie zaistniał nie wcześniej niż w drugiej połowie XVII w. i w żadnym razie 
nie można go uważać za spuściznę właściwych Słowianom wyobrażeń o zróżni-
cowaniu Rusi. „Czarna Ruś” nigdy nie była autentyczną nazwą ziem w górnym 
biegu Niemna, tak jak „Biała” – ziem nad Dźwiną i Dnieprem. Spośród wszyst-
kich „kolorowych” terminów jako pierwszy pojawiła się „Biała Ruś”. Antyteza 
„Biała”-„Czarna” w stosunku do Rusi przez długi czas była równoznaczna antyte-
zie „Górna”-„Dolna” lub „północna”-„południowa”, Vladimiria-Kiovia, „Wielka”-
-„Mała”. Miana „Czerwona” i „Czarna Ruś” powstały niemal równocześnie 
i długo „konkurowały” ze sobą o „prawo” oznaczania tych samych terytoriów. 
To właśnie za „Czerwoną” uważano w XV–XVI w. tę część Rusi, która wchodziła 
w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego – na długo przed tym, jak zaczęto nazywać 
ją „Rusią Białą”. Pod koniec XVII – na początku XVIII w. nastąpiła stabilizacja 
geograficzna tej nazwy i odtąd używano jej na oznaczenie części ziem Wielkie-
go Księstwa Litewskiego, dawniej nazywanych „Rusią” (w wąskim znaczeniu), 
w odróżnieniu od „Litwy” właściwej. 

Jak dotąd, dokonaną przez Biełego pierwotną lokalizację „Białej Rusi” na 
terytorium Wepsów i Nowogrodu Wielkiego podał w wątpliwość Walery Pa-
zniakow. Jego zdaniem, „Biała Ruś” z Descriptiones terrarum leżała raczej 
na dzisiejszej Białorusi24. Krytyczną uwagę do wywodów Biełego zgłosił 
także Hienadź Siemianczuk. Uznał on za niezrozumiałą myśl o „zsuwaniu 
się” w wyobraźni Europejczyków nazwy Alba Russia z południa na północ 

24 В. Пазнякоў, У пошуках Белай Русі, „Полымя” 2001, № 11, s. 270–271.
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i z północy na południe, aż do „zjednoczenia się” jej na terytorium Ukrainy 
i Siewierszczyzny25. Sam uważam koncepcję „transryfejskiej i cisryfejskiej 
Białej Rusi” za niepotrzebne mnożenie bytów, co uzasadniam w dalszej części 
tego rozdziału.

W świetle zgromadzonej dotychczas wiedzy o historii nazwy „Biała Ruś” nie 
podlega dyskusji podstawowe stwierdzenie Biełego, że dzisiejsze terytorium Bia-
łorusi w XVI w. zaczęli nazywać „Białą Rusią” polscy pisarze, a dopiero potem 
– sami tubylcy. Niektóre opinie tego autora wymagają jednak dodatkowej argu-
mentacji, a pewne podnoszone przez niego kwestie budzą poważne wątpliwo-
ści (odnoszę się do nich w dalszej części mojej pracy). Zgadzając się z Biełym 
w wielu istotnych zagadnieniach, nie podzielam jednak jego poglądu w sprawie 
zasadniczej – pochodzenia nazwy „Biała Ruś”, choć sam wcześniej skłaniałem 
się do podobnego rozwiązania tego problemu26. Odmienną koncepcję genezy 
tej nazwy rozwijam już od pewnego czasu27. Jak dotąd, krytycznie odniósł się 
do niej Ryszard Grzesik, który przyznaje słuszność Biełemu28. Niemniej jednak, 
po uwzględnieniu jego cennych uwag, obstaję przy swoim i niżej przedstawiam 
własne ustalenia.

Pierwsze wzmianki o „Białej Rusi” i „Białych Rusinach” 
w „Opisie krajów” i „Żywocie św. Kingi”

Nazwa „Biała Ruś” (Alba Ruscia) po raz pierwszy pojawia się w anonimo-
wym traktacie geograficznym nazywanym „Opisem krajów” (Descriptiones ter-
rarum). Traktat ten odkrył i opublikował Marvin L. Colker29. „Opis” jest częścią 
rękopisu nr 347 biblioteki Trinity College w Dublinie. Dzieło w zamyśle poświę-

25 Г. Семянчук, rec.: А. Белы, Хроніка Белай Русі. Chronicon Russiae Albae. Нарыс 
гісторыі адной геаграфічнай назвы, Мінск 2000], „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, z 18,  2002, 
s. 241.

26 Por. А. Латышонак, Ці ў XI стагоддзі былі ўжо беларусы?, „Ніва” 1994, № 44, s. 4.
27 Por. А. Латышонак, Terra Alborum Ruthenorum і Галіцкая зямля ў ХІІІ–ХІV стст.,

w: Беларусь – Украіна. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, Miнск 18–19 сакавіка 
2003 г., Мінск 2004, s. 89–94; O. Łatyszonek, Pierwsze wzmianki o „Białej Rusi” i „Białych Rusi-
nach”, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, z 21, 2004, s. 5–26; tenże, From White Russia to Belarus,
„Annus Albaruthenicus”, t. 5, 2004, s. 13–47.

28 R. Grzesik, Białoruś. Historia pewnej polemiki, „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Histo-
rica”, t. 11, 2005, s. 265–271.

29 M. L. Colker, America rediscovered in the Thirteehth Century?, „Speculum”, October 1979, 
s. 712–726; polski przekład: Opis krajów (Descriptio terrarum), w: Spotkanie dwóch światów. Stolica 
Apostolska a świat mongolski w połowie XIII wieku. Relacje powstałe w związku z misją Jana di 
Piano Carpiniego do Mongołów, red. J. Strzelczyk, Poznań 1993, s. 290–294.
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cono Tatarom, lecz główna część utworu albo nie dotrwała do naszych czasów, 
albo w ogóle nie została napisana. Zachowany wstęp do traktatu przedstawia 
w zasadzie geografię Europy. Wspomina przy tym o istnieniu na północ i zachód 
od Norwegii wysp, z których jedną M. L. Colker zidentyfikował jako kontynent 
północnoamerykański. Interpretację tę powszechnie uznano za uprawnioną. 
Jednakże polskich, a także litewskich i białoruskich uczonych traktat zaintere-
sował z innego powodu. Otóż przynosi on oryginalne informacje o wschodnich 
wybrzeżach Bałtyku, zamieszkanych przez ludy, wśród których w połowie XII w. 
prowadzona była akcja chrystianizacyjna. „Opis” przesuwa wstecz potwierdzone 
użycie nazwy „Biała Ruś” o cały wiek.

Od czasu odkrycia Descriptiones terrarum wielokrotnie poddawano je ana-
lizom. Mimo to wciąż nieznany jest autor utworu, niedokładna jego datacja, nie 
ustalono także lokalizacji wymienionej w nim „Białej Rusi”.

Autor „Opisu” bez wątpienia był członkiem misji jaćwiesko-litewskiej 
i świadkiem koronacji Mendoga. Wsiewołod Slessarew wyraził przypuszczenie, 
że mógł nim być Benedykt Polak (autor „Sprawozdania” z misji Jana z Piano 
Carpini do Tatarów) lub jego towarzysz C. de Bridia (autor „Historii Tatarów”), 
ponieważ w „Opisie” pojawiają się takie same jak w tekstach wymienionych 
autorów terminy geograficzne aestivalis occidens i oriens hyemalis. Odrzu-
cił tę sugestię Colker, wskazując że podobne terminy (ab occidente aestivo ad 
occidentem hibernum) występują już u dawnych pisarzy, Pliniusza Starszego 
i zależnego od niego Solinusa30. Jerzy Strzelczyk uważa jednak domniemane 
autorstwo przynajmniej C. de Bridia za sprawę otwartą31. Karol Górski za naj-
bardziej prawdopodobnego autora uznał Henryka biskupa Jaćwieży, chociaż 
wziął pod uwagę także Heidenreicha biskupa chełmińskiego, Wita, pierwsze-
go biskupa litewskiego i Bartłomieja z Pragi biskupa łukowskiego32. Powstanie 
„Opisu” Górski skłonny jest wiązać z akcją misyjną i polityczną króla czeskiego 
Przemysła II Ottokara. Stanowisko Górskiego poparł Gerard Labuda, który do-
starczył dodatkowego argumentu, wskazując na uderzające podobieństwo opisu 
wyprawy pruskiej króla czeskiego w Descriptiones z anonimową kroniką jego 
panowania33. Henryka biskupa Jaćwieży typuje też Krzysztof Stopka. Badacz 
ten zwrócił uwagę na misyjną działalność dominikanów na Rusi i współpracę 

30 K. Górski, Descriptiones terrarum. (Nowo odkryte źródło do dziejów Prus w XIII w.),
„Zapiski Historyczne”, t. 46, 1981, z. 1, s. 7–8; rec.: G. Labuda, „Studia Źródłoznawcze”, t. 28, 1983, 
s. 227–237.

31 Spotkanie..., s. 295.
32 K. Górski, Descriptiones..., s. 11–13.
33 G. Labuda, [rec.], s. 258–259.
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Henryka z Danielem Romanowiczem, przypominając że autor „Opisu” wyraża 
się przychylnie o Kościele wschodnim i nigdy nie nazywa Rusinów „schizma-
tykami”. Stopka podkreśla też możliwość prowadzenia przez Henryka misji 
wśród Litwinów Mendoga34. Jan Ochmański szukał autora dziełka w kręgu 
duchowieństwa skupionego na dworze Mendoga, hipotetycznie wskazując fran-
ciszkanina Adolfa35. Jerzy Powierski zaś typował albo biskupa chełmińskiego 
Heidenreicha, albo Bartłomieja z Pragi36. Natomiast Aleś Bieły skłonny jest 
szukać autora raczej w kręgu biskupa ryskiego Alberta Suerbeera, który do 
czasu swego przeniesienia w 1246 r. do Rygi był biskupem Armagh w Irlandii, 
a od 1240 r. prymasem Kościoła tego kraju. Anonim byłby więc Irlandczykiem, 
co tłumaczyłoby odnalezienie rękopisu traktatu właśnie w Dublinie. Konkret-
nej osoby Bieły jednak nie wskazuje37. Na marginesie dodam, że nie można 
z góry wykluczyć ewentualności, że nazwa „Biała Ruś” użyta w „Opisie krajów” 
utworzona została samodzielnie na gruncie irlandzkim w związku z nazwami 
„Biali” i „Czarni Obcy”, jak nazywali Irlandczycy skandynawskich najeźdźców. 
Irlandczycy, którzy początkowo nie odróżniali przynależności etnicznej Norma-
nów, począwszy od 814 r. zaczęli określać Duńczyków mianem „Czarni Obcy” 
(Dubh-Gaill), Norwegów zaś „Biali Obcy” (Finn-Gaill)38. Irlandczycy nauczyli 
się odróżniać floty zamorskich najeźdźców po pewnych cechach uzbrojenia, 
budowy statków i sposobach walki39. Epitety „Biali” i „Czarni” mogli przy 
tym hipotetycznie zapożyczyć od samych Normanów. Irlandzkie rozróżnienie 
„Białych” i „Czarnych Obcych” uważa się jednak za samorodny wytwór miejsco-
wy i przeniesienie ich na Ruś wydaje się nieprawdopodobne.

Ostatnią próbę ustalenia autorstwa Descriptiones podjął Jarosław Wenta40.
Widzi on w tej roli Bartłomieja z Pragi, niedoszłego biskupa łukowskiego, gdyż 
zebrał sporo pośrednich dowodów świadczących na rzecz tezy, że autor „Opisu” 
był franciszkaninem.

34 K. Stopka, Misja wewnętrzna na Litwie w czasach Mendoga a zagadnienie autorstwa 
„Descriptiones terrarum”, „Nasza Przeszłość”, t. 68, 1987, s. 256–258.

35 J. Ochmański, Nieznany autor „Opisu krajów” z drugiej połowy XIII w. i jego wiadomości 
o Bałtach, „Lituano-Slavica Posnaniensia” 1985, t. 1.

36 J. Powierski, O średniowiecznym widzeniu Europy, w: Munera litteraria Richardo von Weiz-
säcker. A Philologis et Historicis Universitatis Gedanensis oblata, Wrocław – Warszawa – Kraków 
1993, s. 54.

37 А. Белы, Хроніка..., s. 23.
38 W. Lipoński, Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich, Poznań 2001, s. 301.
39 Tamże, s. 301.
40 J. Wenta, Do Goga z Magog. Głos w sprawie autorstwa „Descriptiones terrarum”, w: Drogą 

historii. Studia ofiarowane profesorowi Józefowi Szymańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin,
red. P. Dymel, K. Skupieński, B. Trelińska, Lublin 2001, s. 31–39.
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Co do datacji traktatu, to według Colkera powstał zapewne między 1255 
(wyprawa Przemysła II Ottokara na Sambię) a 1260 r. (apostazja Mendoga, nie-
wspomniana w traktacie). Hipotezę tę uzupełnił J. Ochmański. Zauważył on, że 
anonim liczy czas według lat pontyfikatu Aleksandra IV, a co za tym idzie, pisał 
za życia papieża, który zmarł w 1261 r.41 Współwydawca białoruskiego przekła-
du „Opisu”, Wiaczesław Czamiarycki, zwrócił uwagę na następujący fragment 
traktatu: „Mendog został ochrzczony i w czasie koronacji, podczas mojej tam 
obecności przyjmując swoje królestwo od Stolicy Rzymskiej, pozostawił to swym 
potomkom do spełnienia [jako zwyczaj], o ile taką samą gorliwością kierowali-
by się w tej sprawie”. Jego zdaniem, wzmianka o potomkach świadczy, że autor 
wiedział o śmierci Mendoga42. Wydaje się jednak, że anonim tylko przytacza 
warunki koronacji Mendoga. Nie mógł przecież napisać swego dzieła po aposta-
zji Mendoga i śmierci papieża Aleksandra IV. 

41 J. Ochmański, Nieznany..., s. 110.
42 Апісанне земляў. (З Дублінскага рукапісу XIII ст.), камент i пасьлясл. В. Чамярыцкi, 

перакл. А. Жлуткa, „Спадчына” 1993, № 6, s. 68.

Wycinek z mapy  „Europa circa 1260”
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O „Białej Rusi” autor Descriptiones wspomniał pisząc o Karelach: „Wymie-
nieni Karelowie są ludźmi leśnymi i bardzo prymitywnymi. Kiedy widzą nad-
chodzących obcych gości, na przykład kupców, uchodzą zaraz z całą rodziną 
do lasów. Goście zaś mogą swobodnie używać ich rzeczy, które zastają w ich 
domach [lecz] w żadnym wypadku niczego nie zabierać. Gdyby bowiem zabrali 
z sobą jakiekolwiek futra, a tamci wchodząc do domu zauważyliby to, natych-
miast zwoławszy tłum, napadną na tych gości, jak na wrogów.

Z nich jeden słysząc brata Wojsława, mego towarzysza głoszącego na Białej 
Rusi kazania, zachęcał go, ażeby z nim poszedł do wymienionych Karelów, 
twierdząc, że niewątpliwie pozyska ich dla Boga Prawdziwego przez chrzest, 
a dzięki ofiarom wybuduje tam kościoły”43.

Prawie nic nie wiadomo o Wojsławie, którego imię odczytuje tak historio-
grafia polska, gdyż oryginał wspomina fratrem Vaislanum. Polska narodowość 
tego „Wajsłana” jest jednak tylko hipotetyczna. Jak wykazał J. Wenta, franciszka-
nin Wojsław został umęczony za wiarę przez Prusów.

Próba ustalenia, jakie terytorium zostało w „Opisie” nazwane „Białą Rusią” 
ma już pewną literaturę. Karol Górski stwierdza ogólnikowo, że chodzi tu o za-
chodnią Ruś. O „Rusi Zachodniej” pisze w tym kontekście także W. Czamiaryc-
ki. Konkretyzuje przy tym, że chodzi o ziemię sąsiadującą z pobrzeżem Bałtyku, 
w przybliżeniu od Pskowa do Turowa, czyli o dzisiejszą wschodnią lub środkową 
Białoruś, gdyż tylko w takim wypadku autor, który prowadził działalność misyjną 
w Jaćwieży i na Litwie, mógł pozostawać w bliskim kontakcie z nauczającym 
na Rusi Wojsławem. Zbysław Wojtkowiak szuka tej „Białej Rusi” na pograniczu 
z Karelią, na północ od Nowogrodu Wielkiego, gdyż sądzi, że nakłanianie 
Rusinów do konwersji na obrządek łaciński było niezgodne z intencją misjona-
rzy44. Jan Powierski, wprost przeciwnie, uważa, że Wojsław prowadził katolicką 
działalność misyjną na Rusi północnej, nowogrodzkiej i włodzimiersko-suzdal-
skiej45. L. S. Czekin uznał, że chodzi widocznie o północną Ruś46. Z terytorium 
Nowogrodu Wielkiego skłonny jest utożsamić „Białą Ruś” A. Bieły47. Białoru-
ski badacz przypomniał, że Rzym zainteresowany był wówczas chrystianizają 
Karelów, dokładniej zaś ich konwersją, gdyż wielu Karelów ochrzcił w obrządku 
wschodnim książę Jarosław Wsiewołodowicz w 1227 r.48 Rzym był zaintereso-

43 Spotkanie..., s. 293.
44 Tamże, s. 300.
45 J. Powierski, O średniowiecznym..., s. 56.
46 Л. С. Чекин, „Описание земель”. Анонимный географический трактат второй по-

ловины XIII в., „Средние века” 1993, вып. 86,  s. 211.
47 A. Белы, Хроніка..., s. 36.
48 Tamże, s. 24.
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wany także w konwersji Rusinów, o czym świadczą próby nawrócenia Jarosława 
Wsiewołodowicza i Aleksandra Newskiego. Termin Alba Ruscia w kontekście 
„Opisu krajów” oznaczałby, jego zdaniem, „część Rusi, która kiedyś była Albanią”, 
tzn. krajem Albanów-Wepsów49.

Na północy lokują „Białą Ruś” badacze przekonani, że Wojsław spotkał 
jednego z Karelów. Karelia od X stulecia pozostawała w strefie wpływów No-
wogrodu Wielkiego. W 1227 r. Nowogód Wielki, którego księciem był wówczas 
Jarosław Wsiewołodowicz, na skalę masową chrzcił Karelów w obrządku 
wschodnim. Być może, podejmując to zadanie, brano przykład z niemieckich 
krzyżowców. Prowadzenie katolickiej akcji misyjnej w Karelii wbrew Nowo-
grodowi Wielkiemu było niemożliwe. Wielkie wyprawy krzyżowe ominęły 
Karelię. To raczej Karelowie w składzie wojsk nowogrodzkich przysparzali 
kłopotów łacinnikom. W 1245 r. biskup Finlandii Tomasz musiał uciekać 
„ze strachu przed Rusinami i Karelami”50. Dziesięć lat później, w czasie 
przygotowań do wyprawy krzyżowej przeciwko ludom pozostającym pod 
zwierzchnictwem Nowogrodu Wielkiego – Wodzi, Iżorze i Karelom, arcybi-
skup ryski Albert Suerbeer poprosił papieża Aleksandra IV o zgodę na nomi-
nację biskupa dla wspomnianych ludów. Biskupem karelskim został hamburski 
kanonik Friedrich Haseldorf. Krucjata, podjęta w 1256 r., zakończyła się niepo-
wodzeniem już w Narwie i „biskup karelski” nigdy nie ujrzał swojej diecezji51.
Na przełomie 1256/1257 r. Aleksander Jarosławowicz poprowadził złożoną 
głównie z karelskich oddziałów wyprawę w głąb Finlandii, po której Szwedzi 
zaprzestali agresywnych działań przeciwko Nowogrodowi Wielkiemu na trzy 
dziesięciolecia52.

Tekst Descriptiones daje dość jasną wskazówkę, kogo w istocie spotkał mi-
sjonarz Wojsław. Relacja dotyczy traktowania przez Karelów „obcych gości, 
na przykład kupców”. „Z nich jeden” opowiedział o tym Wojsławowi. Karelo-
wie nie byli tak prymitywni, jak opisuje ich autor Descriptiones na podstawie 
relacji rzeczonego kupca. W Karelii działalnością handlową na szeroką skalę 
zajmowali się zarówno kupcy nowogrodzcy, jak i karelscy. Karelowie prowadzili 
handel na swoich statkach aż po Rewel53. Handel z Zachodem cierpiał czasem 
w wyniku sankcji politycznych, związanych z katolicką aktywnością misyjną. 

49 Tamże, s. 31.
50 История Карелии с древних времен до наших дней, ред. Н. А. Кораблева и др., Петро-

заводск 2001, s. 88, 92.
51 И. П. Шаскольский, Борьба Руси против крестоносной агресии на берегах Балтики 

в ХII–XIII вв., Ленинград 1978, s. 208–209.
52 История Карелии..., s. 92.
53 Tamże, s. 79.
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W 1221 roku papież Honoriusz III proponował biskupowi finlandzkiemu To-
maszowi, by ten zabronił katolikom prowadzenia handlu z Karelami i Rusina-
mi54. W 1229 r. papież zabronił kupcom gotlandzkim sprzedaży koni, statków 
i produktów żywnościowych Karelom i Iżorcom, by zwiększyć bezpieczeństwo 
katolickiej misji w Finlandii55.Wyprawy krzyżowe przeciwko ludom obrzeża 
Bałtyku musiały wrogo nastrajać te ludy do mieszkańców Zachodu. Być może 
dlatego umowa Nowogrodu Wielkiego z hanzeatycką Gotlandią i Lubeką (1259–
–1263) zdejmowała z Nowogrodzian odpowiedzialność za bezpieczeństwo han-
zeatyckich kupców w ziemi Karelów56. Z powyższego wynika, że kupiec, który 
opowiedział Wojsławowi o Karelach, musiał być łacinnikiem.

Nie widać w „Opisie” wpływu sag i Gestae Adama z Bremy57, co podważa 
hipotezę A. Biełego o północnym, skandynawsko-niemieckim pochodzeniu 
nazwy „Biała Ruś”. Henryk Samsonowicz, który poświęcił artykuł ziemiom 
ruskim w oczach mieszkańców Lubeki w XII–XV w., nie podaje ani jednego 
przykładu użycia tej nazwy58. Wojsław więc raczej nie mógł o „Białej Rusi” usły-
szeć z ust swojego informatora. W związku z tym należy rozpatrzyć problem, 
do jakiej części ziem ruskich mogli odnosić miano „Biała Ruś” sami misjonarze. 
Kościół katolicki ponad wszelką wątpliwość zainteresowany był działalnością 
misyjną wśród Rusinów, niemniej jednak katoliccy misjonarze nieczęsto mieli 
możliwość głoszenia na Rusi Słowa Bożego na swój sposób. Można wymienić 
pokrótce takie sytuacje:

W 1215 r. królem halickim został Koloman. W zamian za koronę dla swego 
syna, król węgierski Andrzej II zobowiązał się wobec papieża Innocentego III 
do podporządkowania miejscowej hierarchii ruskiej Rzymowi59. W latach 
1222–1224 działalność misyjną w Kijowie prowadził za zgodą księcia Włodzi-
mierza Rurykowicza dominikanin Jacek Odrowąż wraz z towarzyszami. Dwie 
dekady później, w latach 1240–1242 Kawalerowie Mieczowi okupowali Psków 
i Izborsk, i niewątpliwie nawracali wówczas Rusinów. W 1248 r. Albert Suerbeer 
udał się do Suzdala jako legat papieski i bezskutecznie próbował skłonić Alek-

54 Б. Я. Рамм, Папство и Русь в X–XV вв., Москва – Ленинград 1959, s. 126.
55 Tamże, s. 126; История Карелии..., s. 79.
56 История Карелии..., s. 86.
57 J. Strzelczyk, „Opis krajów”: nowe źródło do dziejów wieków średnich i chrystianizacji ludów 

nadbałtyckich, „Życie i Myśl”, t. 36, 1988, nr 3/4, s. 63.
58 Por. Х. Самсонович, Русские земли глазами жителей Любека ХII–ХV века, w: От

древней Руси к России нового времени. Сборник статей к 70-летию Анны Леонидовны Хо-
рошкевич, Москва 2003, s. 438–441. 

59 B. Włodarski, Polska i Ruś 1194–1340, Warszawa 1966, s. 61.
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sandra Jarosławowicza do przyjęcia zwierzchnictwa papieskiego. Przebywał tam 
zapewne w towarzystwie innych misjonarzy, wątpliwe jednak, by pozwolono im 
tam na wygłaszanie kazań.

Najbardziej wiarygodna lokalizacja „Białej Rusi” to ziemie ruskie leżące po 
sąsiedzku z Jaćwieżą i Litwą, gdzie prowadził działalność misyjną autor „Opisu” 
wraz z Wojsławem w połowie XIII w. W 1247 r. Daniel Romanowicz obiecał 
oddać się pod władzę papieża w Lyonie. Jak się uważa, Daniel był inicjatorem 
powołania w rok później misyjnego biskupstwa jaćwieskiego. W 1253 r. otrzy-
mał koronę królewską w Drohiczynie nad Bugiem z rąk papieskiego wysłannika 
Opizona. Innocenty IV zainteresowany był też Połockiem, o czym świadczy 
list do „nowo ochrzczonego władcy Połocka” z 1248 r. W ślad za M. Taubem 
przyjmuje się, że adresatem listu był Towciwił. Panowanie tego księcia w Połocku 
już w 1248 r. podaje w wątpliwość Aleksander Krawcewicz, zdaniem którego 
Towciwił mógł osiąść w Połocku między 1253 a 1262 r.60 Nie przeczy to jednak 
możliwości prowadzenia katolickiej działalności misyjnej w tym księstwie, znaj-
dującym się w orbicie bezpośredniego zainteresowania arcybiskupa ryskiego 
Alberta Suerbeera61, ani we włościach Mendoga, o czym świadczy koresponden-
cja Innocentego IV z tym władcą. Katoliccy misjonarze mogli więc nawracać 
zarówno Jaćwięgów i Litwinów, jak Rusinów, lub raczej skłaniać tych ostatnich 
do uznania zwierzchnictwa papieża w księstwach pozostających pod władzą 
Daniela, Mendoga i Towciwiła, zatem w ziemi drohickiej, grodzieńskiej i nowo-
gródzkiej oraz połockiej. 

Autor „Opisu” w interesujący sposób pisze o Kościele wschodnim. Podaje, 
że Europa „według niektórych dzieli się na dwie części, mianowicie na Kościół 
Wschodni i Zachodni”, po czym przystępuje do szczegółowego opisu obu części 
kontynentu. Zdaniem J. Strzelczyka, jest to podział nieszablonowy. Ustęp ten 
można potraktować jako nawiązanie do dzieła C. de Bridia, na co jak dotąd 
nikt nie zwrócił uwagi. Tymczasem C. de Bridia pisze: „Należy więc wiedzieć, 
że według Tatarów i niektórych innych [narodów] zamieszkały świat dzieli się 
na dwie główne [części], mianowicie wschodnią i zachodnią, rozciągające się 
tak szeroko, jak słońce wschodzi i zachodzi, w porze letniej i zimowej. Zachód 
zaś zaczyna się od kraju Liwonii i rozciąga poprzez Prusy aż do Grecji oraz 
dalej i obejmuje Kościół katolicki”62. Także Jan z Piano Carpini wymienia Prusy 
i Liwonię jako kraje należące do tego samego co Polska i Węgry zachodnio-

60 A. Krawcewicz, Powstanie Wielkiego Księstwa Litewskiego, Białystok 2003, s. 132–133.
61 Г. Сагановіч, Інфлянцкія немцы ў Полацку, „Беларускі Гістарычны Агляд”, t. 7, чэрвень 

2000, cш. 1 (12), s. 97–105.
62 Spotkanie..., s. 234.
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-chrześcijańskiego kręgu kulturowego, który nazywa „całym krajem” i „naszym 
narodem”63.

Jak sądzi J. Strzelczyk, podział świata na katolicki Zachód i wielki Wschód 
we władaniu Mongołów (obejmujący też ziemie Kościoła wschodniego) może 
być odzwierciedleniem poglądów nie tyle Mongołów, ile samych misjonarzy. 
Tym większa jeszcze różnica między autorem „Opisu” a C. de Bridia i Janem 
z Piano Carpini. Autor, który za „nasz” także uważa Kościół zachodni, widzi 
jednak Kościół wschodni jako część Europy. Przyczyną odmiennego postrze-
gania Kościoła wschodniego przez później piszącego anonima mogłoby być 
jego zaangażowanie w sprawy ruskie. „Opis” zatem, oprócz polemicznego sta-
wiania problemu, czy nawracać nadbałtyckie ludy pogańskie „z mieczem”, czy 
„bez miecza” (zdaniem jego autora najwyraźniej to drugie), oddaje stanowisko 
autora również w innej polemice: czy Kościół wschodni jest częścią Europy, 
czy też wielkiego Wschodu. Wyklucza to raczej C. de Bridia jako autora „Opisu”, 
lecz zwiększa prawdopodobieństwo wykorzystania jego relacji przez anonima. 
W „Opisie” jest jednak także niewyraźny ślad prowadzący od jego autora do Jana 
z Piano Carpini. Ten drugi w 1248 r. został wyniesiony przez Innocentego IV 
do godności arcybiskupa Baru (Antivari) w Dalmacji (dzisiejsza Czarnogóra). 
Być może dlatego Antivari trafiło do „Opisu krajów” jako jedyna wymieniona 
z nazwy stolica arcybiskupia64. Przy okazji opisu tych stron można wskazać 
także kolejny pośredni dowód zainteresowania anonima sprawami misji wśród 
wyznawców Kościoła wschodniego – dodanie do starej etymologii nazwy 
Serbia (Seruia), wywodzonej od słów servi i servire wytłumaczenia, że „służyła 
Grekom”. 

Zbieżność „Opisu krajów” z relacją czeskiego rocznika o krucjacie Przemy-
sła Ottokara II w Prusach (wyprawa na Sambię) nasunęła G. Labudzie domysł, 
„że rocznikarz czeski albo zaglądał do Descripcio terrarum, albo jest autorem 
jednego i drugiego utworu”65. Autor Descriptiones nie wymienia Czech, a także 
krajów niemieckich i Francji właściwej. Jednakże odzwierciedla to raczej punkt 
obserwacji anonima, który opisuje Europę widzianą z jej środka, a kraje, których 
nie wymienia, są mu najbliższe. Tak więc autor „Opisu” był najprawdopodobniej 
Czechem, ewentualnie Niemcem z Czech.

Zaangażowanie autora „Opisu” zarówno w sprawy litewsko-jaćwieskie, jak 
i ruskie, pozwala wyrazić przypuszczenie, że do pisania swego dzieła, w zamyśle 
poświęconego Tatarom, przystąpił po akcji tatarskiej w latach 1258–1260. 

63 Tamże, s. 152.
64 Л. С. Чекин, Описание земель..., s. 209.
65 G. Labuda, [rec.], s. 259.
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Tatarzy pod dowództwem Burundaja w 1258 r. zmusili Daniela do posłuszeń-
stwa i wspólnej wyprawy na posiadłości Mendoga, a następnie, zimą 1259–
–1260 r., do najazdu na ziemie Bolesława Wstydliwego. Wojska Burundaja znisz-
czyły w ten sposób blok antytatarski utworzony wcześniej przez tych władców66.
Oznaczało to także ruinę wielkich planów misyjnych łączonych z osobami 
Daniela, Mendoga i Bolesława Wstydliwego. Ponieważ jednym z potencjalnych 
autorów Descriptiones terrarum jest biskup łukowski Bartłomiej z Czech, poja-
wiający się w kręgu Bolesława Wstydliwego, poniżej sprobuję ustalić związek 
między „Białą Rusią” z „Opisu krajów”, a pierwszą wzmianką o „Rusinach 
Białych”, zawartą w „Żywocie św. Kingi”, hagiograficznym utworze poświęconym 
żonie Bolesława, błogosławionej Kindze.

„Żywot św. Kingi” (Vita et miracula sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis)
wydany został w 1884 r. przez Wojciecha Kętrzyńskiego. Rękopisy, z których 
korzystali badacze przedmiotu, pochodziły z XV–XVII w. Jak ustalił W. Kętrzyń-
ski, „Żywot” powstał między 1317 a 1329 r. Autor dzieła pozostaje nieznany. 
Wiadomo jednak, że był franciszkaninem67.

W „Żywocie” wuj błogosławionej Kingi Koloman nazwany jest „królem 
Rusinów Białych”: Rex autem Colomanus regis Belae germanus fuit rex Rutheno-
rum Alborum68.

Aleksander Sołowjow, który jako pierwszy zwrócił uwag na cytowaną 
wzmiankę, uznał za wysoce prawdopodobne, że haliccy „Biali Rusini” oznacza-
ją tutaj dawnych „Białych Chorwatów” (Croati Albi). Hipotezy tej nie uzasad-
nił, zapewne dlatego, że we wcześniejszych ustępach swej pracy szeroko pisze 
o „Białych” i „Czerwonych” Chorwatach, poza tym uważał problem za marginal-
ny69. Maria H. Witkowska uznała nazwanie Kolomana: rex Ruthenorum Alborum
za pomyłkę historyczną, przejętą z hipotetycznego węgierskiego źródła, lub też 
zmianę dokonaną przez późniejszych kopistów, gdyż Koloman w rzeczywistości 
nosił, jej zdaniem, tytuł księcia Kroacji i Halicza70. Jest to oczywisty błąd tej ba-
daczki. Aleś Bieły, który opowiedział się za poźniejszym pochodzeniem nazwy 
„Biali Rusini”, uważa za najbardziej prawdopodobne narodzenie się jej na gruncie 
węgierskim pod wpływem podań o „Białych Węgrach”, „Białych Kumanach”, 
a zwłaszcza „Białych Bessach” (Pieczyngach)71.

66 S. Krakowski, Polska w walce z najazdami tatarskimi w XIII wieku, Warszawa 1956, s. 200.
67 Tamże, s. 676–677. 
68 Tamże, s. 685.
69 А. Соловьевъ, Белая ..., s. 40.
70 M. H. Witkowska, Vita sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis, „Roczniki Humanistyczne”, 

t. 10, 1961, z. 2, s. 119.
71 А. Белы, Хроніка..., s. 104–105.
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Autor „Żywota św. Kingi” jasno powołuje się na źródło węgierskie: Legitur 
in cronicis Hungarorum72. Problem autentyczności zapisu sprowadza się więc do 
dwóch kwestii: 1) czy istniało zaginione później źródło węgierskie, z którego ko-
rzystał autor tego żywota, i 2) w jaki sposób „Biali Chorwaci” lub „Biali Węgrzy” 
mogli się przekształcić w „Białych Rusinów”.

Na pierwsze pytanie twierdząco odpowiada Jan Dąbrowski, zdaniem którego 
istniało zaginione praźródło wszystkich kronik węgierskich, pochodzące z cza-
sów Władysława I Świętego (1077–1095), które przedstawiało dzieje Węgier 
od czasów najdawniejszych do końca XI w. Korzystał z niego anonim zwany 
P. Magister, notariusz króla Beli III, pisząc swą kronikę w czasach panowania 
Stefana V (1270–1272), a także autor późniejszej kroniki, z pierwszych lat pano-
wania Ludwika I (1342–1382)73.

Natomiast odpowiedź na drugie pytanie wymaga przynajmniej pobieżnego 
przedstawienia dziejów nazw „Biali Chorwaci” i „Biali Węgrzy”. Miano „Biali 
Chorwaci” ma bardzo dawną tradycję. Już w połowie X w. Konstanty Porfiroge-
neta pisał, że praojczyzną dalmatyńskich Chorwatów jest położona na północy 
„Wielka Chorwacja”, zwana też „Białą”, która pozostaje nieochrzczona. Autor 
De administrando imperio wspomina także o nieochrzczonych „Białochorwa-
tach”, czyli „Białych Chorwatach” i „Białych Serbach”, którzy pozostawali w swej 
północnej praojczyźnie74. O „Białych Chorwatach” wspomina także „Powieść 
minionych lat”: „A oto jeszcze ciż Słowianie: Biali Chorwaci i Serbowie, i Cho-
rutanie”75. „Powieść minionych lat” wymienia także Chorwatów wśród plemion 
ruskich. Henryk Paszkiewicz twierdzi wprost, że do Chorwatów należał Halicz76.
Tworzący pod koniec XII w. Pop Duklanin pisał m.in., że legendarny król Budzi-
mir podzielił swoje państwo na dwie części: Serbię i nadadriatyckie „Pomorze” 
(Maritima). Tę drugą krainę podzielił z kolei na pół. Część północną, od Vi-
nodola do Dalmy, nazwał „Białą Chorwacją” (Croatia Alba); zwie się ona także 
Dolną Dalmacją (inferior Dalmatia) i stanowi arcybiskupstwo Salony. Część 
południową do Dracza nazwał „Czerwoną Chorwacją” (Croatia Rubea); ta zwie 
się także Górną Dalmacją (superior Dalmatia) i odpowiednio stanowi arcybi-

72 MPH, t. 4, s. 283.
73 J. Dąbrowski, Średniowieczne kroniki węgierskie w świetle ostatnich badań, Kraków 1914, 

s. 9.
74 А. Соловьевъ, Белая..., s. 36–37; H. Łowmiański, Początki Polski. Z dziejów Słowian 

w I tysiącleciu n.e., t. 2, Warszawa 1964, s. 161–163; G. Labuda, Chorwacja Biała, w: SSS, t. 1, 
s. 255–256; tenże, Serbia Biała, w: SSS, t. 5, s. 142–143.

75 Kroniki staroruskie, wybrał, wstępem i przypisami opatrzył F. Sielicki, przełożyli E. Goranin, 
F. Sielicki i H. Suszko, Warszawa 1987, s. 19.

76 H. Paszkiewicz, Początki Rusi, Kraków 1996, s. 452.
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skupstwo Dukli. O „Białej” i „Czerwonej” Chorwacji Pop Duklanin wzmiankuje 
jeszcze incydentalnie, pisząc o następcach Budzimira77. Użył także jeszcze jednej 
„kolorowej” nazwy, chociaż nie w stosunku do Chorwacji, gdyż wspomniał 
o „Czarnych Latynach” (Nigri Latini), pod która to nazwą ukrywają się tzw. 
Morovlachi78.

Także początków nazwy „Czerwona Ruś” upatruje się w tym, że Chorwaci 
dzielili się na „Białych” i „Czerwonych” już w swojej praojczyźnie, przy czym 
terytorium „Czerwonych Chorwatów” wiąże się z Grodami Czerwieńskimi79.
Jednakże pojawia się tu pewien szkopuł: nazwy „Biała” i „Czerwona Chorwacja” 
u Popa Duklanina dotyczą Chorwacji dalmatyńskiej i pojawiają się ex nihilo,
gdyż nie występują w samodzielnych chorwackich dokumentach. Trudno też 
wskazać źródło, z którego Pop Duklanin mógł zaczerpnąć te nazwy. Na pewno 
nie z De administrando imperio, bo o północnych „Białych Chorwatach” nie 
wspomina. Przybycie Słowian na Bałkany opisuje jako inwazję Gotów. Także 
późniejszy miejscowy historyk, Tomasz ze Splitu (1200–1268), utożsamia 
Słowian z Gotami i pisze, że przybyli oni z Polski albo z Czech. Nie wspomina 
przy tym ani o „Białej”, ani o „Czerwonej Chorwacji”80. Pozostaje więc tradycja 
ustna, co przyjmuje się tacito consensu.

„Kolorową” terminologię etniczną wiąże się z nazewnictwem ludów stepo-
wych. W konkretnym przypadku „Białych” i „Czerwonych Chorwatów” wskazu-
je się na możliwość zapożyczenia takich nazwań przede wszystkim od Awarów, 
gdyż w kontekście polityki awarskiej pojawiają się u Konstantego Porfirogene-
ty81. Konkretnych przykładów używania przez Awarów tego typu nazw jednak 
nie znaleziono. Bez względu na to, jakiego są pochodzenia, określenia „Biała” 
i „Czerwona Chorwacja” nie były w XII w. nazwami potocznymi. Wątpliwe jest 
także, by ziemia halicka, jeśli nawet w przeszłości była ziemią „ruskich” Chor-
watów, była tak powszechnie nazywana w XIII w. Problem tkwi raczej w tym, 
w jakich okolicznościach i na podstawie jakich źródeł historycznych odniesiono 
„Białych Chorwatów” do ziemi halickiej i urobiono z nich „Białych Rusinów”. 

Odpowiedź na to pytanie wymaga naszkicowania historycznego tła po-
jawienia się wzmianki o Kolomanie „królu Rusinów Białych”. Król węgierski 
Andrzej II i książę krakowski Leszek Biały w 1215 r. doprowadzili do mał-

77 А. Соловьевъ, Белая..., s. 36; W. Kowalenko, Chorwacja Biała, w: SSS, t. 1, s. 254–255.
78 А. Соловьевъ, Белая..., s. 36.
79 Początki tej identyfikacji widać już u A. Naruszewicza i J. Lelewela. H. Łowmiański, Począt-

ki..., t. 2, s. 116.
80 Tamże, s. 134.
81 А. Соловьевъ, Белая..., s. 39.
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żeństwa swych dzieci, Kolomana i Salomei, i wspólnie osadzili Kolomana na 
tronie halickim. Leszek Biały przyłączył przy tym do swych posiadłości za-
chodnie obszary księstwa halickiego i włodzimierskiego. Jako władca Halicza 
Koloman nosił oficjalny tytuł króla halickiego. W 1218 r. Leszek pokłócił się 
z Andrzejem II i pomógł zdobyć tron halicki Mścisławowi Udałemu, księciu 
nowogrodzkiemu. Po utracie Halicza Koloman otrzymał we władanie Slawonię, 
zachował jednak dożywotnio tytuł królewski. Natomiast między Andrzejem II 
a Mścisławem rozpoczęła się ośmioletnia wojna o Halicz. Mścisław w końcu 
wydał swoją córkę za królewicza węgierskiego Andrzeja, a w 1227 r. zrzekł 
się na jego korzyść tronu. Trzy lata później do walki o tron halicki przystąpił 
Daniel Romanowicz. Po śmierci królewicza Andrzeja i Andrzeja II nowy król 
węgierski Bela IV, chociaż Daniel oddał się pod jego protekcję, poparł księcia 
czernihowskiego Michała i jego syna Rościsława. Po kolejnej kilkuletniej wojnie 
z udziałem Węgier, Mazowsza, Litwy, Austrii i Krzyżaków Halicz dostał się 
w ręce Daniela. Rościsław uciekł na Węgry. Jeszcze w 1245 r. podjął próbę 
powrotu na tron z pomocą Węgrów, lecz Daniel pobił go pod Jarosławiem. 

Do „połączenia” dwóch Chorwacji – adriatyckiej i ruskiej – przez dziejo-
pisów węgierskich teoretycznie mogło zatem dojść za życia króla halickiego 
Kolomana lub wkrótce po jego śmierci w bitwie z Tatarami pod Mohi w 1241 r. 
Mechanizm przeniesienia epitetu „Biali” z Chorwatów na halickich Rusinów 
mógł być w gruncie rzeczy prosty. Koloman w oczach hipotetycznego węgier-
skiego dziejopisa mógł się jawić jako władca dwóch Chorwacji: adriatyckiej 
i ruskiej. Zgodnie ze średniowieczną metodą historiograficzną, przypomnienie 
„Białych Chorwatów” i przeniesienie epitetu „Biali” na halickich Rusinów mogło 
być zabiegiem służącym potwierdzeniu historycznych praw władców węgier-
skich do posiadania ziemi halickiej. W tym kontekście to, co M. H. Witkowska 
uważa za argument zaprzeczający, może być najlepszym potwierdzeniem intu-
icyjnej hipotezy A. Sołowjowa. Mechanizm przeniesienia mógł być wzmocniony 
przez to, że ostatni z popieranych przez Węgrów pretendentów do tronu halic-
kiego, Rościsław, po utracie tego tronu w 1238 r. otrzymał we władanie księstwo 
Maczwy. „Żywot św. Kingi” nazywa go „księciem Chorwacji” (dux Crovacie)82,
niewątpliwie w ślad za swym węgierskim źródłem. 

W historii Królestwa Węgier z „kolorowymi” epitetami występują jednak 
nie tylko Chorwaci, lecz także inne ludy, przede wszystkim sami Węgrzy. Święty 
Brunon z Kwerfurtu w liście do cesarza Henryka II (datowanym ok. 1007 r.) 
opowiada o swoim pobycie wśród Rusinów i tłumaczy się z tego, że nie udał 

82 MPH, t. 4, s. 684.
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się do Prusów, gdyż usłyszał o „Czarnych Węgrach”83. Jego biograf zaś Ademar 
(zm. 1035 r.) pisze o nim, że „odszedł do prowincji Węgier, którą nazywają 
Białymi Węgrami w odróżnieniu od innych, Czarnych Węgier”84. Ademar wspo-
mina też o tym, że Bruno nawrócił „inną prowincję Węgier, którą nazywają 
Rusią”85. Nie wiadomo niestety, jaki lud Brunon z Kwerfurtu nazwał „Czar-
nymi Węgrami” i jakie kraje Ademar nazwał „Białymi i Czarnymi Węgrami”. 
Św. Brunon prowadził działalność misyjną wśród „Czarnych Węgrów”, na Rusi 
i wśród Pieczyngów. Zginął śmiercią męczeńską w czasie misji „na granicy 
Litwy i Rusi”; ogólnie przyjmuje się, że chodzi tu o Jaćwież. Zarówno on sam, jak 
i Ademar wspominają o misji w Prusach. Niewykluczone więc, że jakieś źródło 
związane z jego życiem stało się podstawą nie tylko do urobienia nazwy „Biali 
Rusini” w zaginionym źródle węgierskim, z którego nazwa ta trafiła do Vita 
sanctae Kyngae, lecz także do utworzenia nazwy „Biała Ruś” w Descriptiones.
Podczas przygotowań do misji zbierano zazwyczaj informacje o ludach, do 
których je kierowano i o poprzednich misjach. Co prawda nie stwierdzono 
dotychczas nawiązań misji jaćwiesko-litewskiej w drugiej połowie XIII w. do 
misji św. Brunona z Kwerfurtu, nie można jednak wykluczyć, że autor „Opisu” 
mógł znać np. zaginioną Liber gestorum Brunonis, w której powinny znajdować 
się „kolorowe” nazwy nawracanych przez św. Brunona ludów i przenieść epitet 
z „Białych” Węgier na Ruś, tym bardziej że dla Ademara Ruś była prowincją 
Węgier. 

O „Białych” i „Czarnych Węgrach” wspomina też „Opowieść lat minio-
nych”. Zdaniem W. Szuszarina, w staroruskim przekładzie kroniki Grzegorza 
Mnicha (Amartola) grecką nazwę „Turcy”, oznaczającą konkretnie Chazarów, 
oddano jako „Węgrzy”. Tego samego zabiegu dokonywano w innych przekładach 
literatury bizantyńskiej. Dla odróżnienia „Węgrów” (wł. Chazarów) z przekładu 
kroniki Grzegorza Mnicha i Węgrów (Madziarów), którzy w 898 r. przechodzi-
li koło Kijowa, autor „Powieści minionych lat” pierwszych nazwał „Białymi”, 
a drugich – „Czarnymi”86. Epitet „biały” w języku węgierskim miał znaczenie 
„szlachetny, panujący”. Tak też tytułowany był władca węgierski Andrzej I 
(1046–1060), który przy pomocy wojsk ruskich opanował bunt pogański w kraju 

83 Audivi etiam de nigris Ungris... A. F. Gombos, Catalogus fontium historiae Hungaricae, t. 1, 
Budapestini 1937, s. 430.

84 abiit in provinciam Ungriam que dicitur Alba Ungaria ab differentiam alteri Ungariae 
Nigrae... Tamże, s. 16.

85 Sanctus autem Brunus convertit ad fidem Ungriam provintiam, aliam, que vocatur Russia.
Tamże, s. 16.

86 В. П. Шушарин, Ранний этап этнической истории венгровю. Проблемы этнического 
сознания, Москва 1997, s. 172–173.



40

i zdobył tron: Rex Albus Andreas87. Do uformowania nazwy „Rusini Biali” mógł 
więc posłużyć dość obszerny materiał historyczny. 

Maria H. Witkowska, opierając się na ustaleniach J. Dąbrowskiego, uznała 
za najbardziej prawdopodobne źródło genealogicznych wzmianek zawartych 
w pierwszym rozdziale „Żywota św. Kingi” zaginioną kronikę z czasów króla 
Stefana V (1270–1272). Nie oznacza to jednak nieistnienia innych kronik. 
Warto także przypomnieć w tym miejscu tezę Balinta Homana, że inspiratorem 
misji dominikańskiej do „Wielkich Węgier” był król Bela IV (1235–1270), który 
o istnieniu nad Wołgą pogańskich Węgrów dowiedział się podobno przebywając 
w 1229 r. u swojego brata króla Kolomana i przejął się ideą ich chrystianizacji88.
Brat Ryszard wspomina, że misjonarze dowiedzieli się o „Wielkich Węgrzech” na 
wschodzie „z dawnych zapisek” (scripta antiquorum)89. Zapewne miał na myśli 
zaginione praźródło kronik węgierskich. Pośrednio świadczyłoby to także o za-
interesowaniu historią na dworze Kolomana. Władca ten był Węgrem, panował 
w ruskim Haliczu i chorwackiej Slawonii, ponadto przebywał w niewoli wraz 
z Salomeą w Torczesku. Mógł więc osobiście zapoznać się z różnymi ludami 
o „kolorowych” nazwach. Niestety, nie zachowały się żadne kroniki bezpośred-
nio i w sposób niewątpliwy związane z tym władcą. Ryszard Grzesik w swojej 
pracy poświęconej Kronice węgiersko-polskiej doszedł do wniosku, że napisano 
ją właśnie na dworze Kolomana, a całość odzwierciedla myśl polityczną sku-
pionego na tym dworze środowiska. Kronikę mogła, jego zdaniem, przywieźć 
do Polski w 1241 r. Salomea, powracająca do kraju po śmierci męża, lub wcze-
śniej Kinga, wydawana za Bolesława Wstydliwego90. Pośrednio świadczyłoby to 
o możliwości spisania na dworze Kolomana także innych kronik.

Ślad istnienia kroniki panowania Kolomana zawiera być może „Historia 
Tatarów” C. de Bridia. Autor ten przytacza nieznaną skądinąd relację o boha-
terskich wyczynach tego króla w bitwie nad rzeką Sajo. Tomasz Jasiński wyraził 
domysł, że relację tę C. de Bridia zasłyszał z ust księżnej Salomei podczas 
domniemanej wizyty w ufundowanym przez nią klasztorze Klarysek w Za-

87 А. Хорошкевич, Сигизмунд Герберштейн и его „Записки о Московии”, w: С. Гербер-
штейн, Записки о Московии, Москва 1988, s. 300, przyp. 166.

88 Dwa teksty do historii Węgier i Tatarów w XIII wieku, przeł. G. Wodzinowska-Taklińska, 
oprac. L. Krzywiak, „Studia Historyczne”, R. XXXI, 1988, z. 2 (121), s. 281–282.

89 Tamże, s. 289.
90 R. Grzesik, Kronika węgiersko-polska. Z dziejów polsko-węgierskich kontaktów kulturalnych 

w średniowieczu, Poznań 1999, s. 210; tenże, Książę węgierski żonaty z córką Mścisława halickiego. 
Przyczynek do problemu czasu i miejsca powstania Kroniki węgiersko-polskiej, „Kwartalnik Histo-
ryczny”, R. CII, 1995, z. 3–4, s. 23–35.
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wichoście w drodze powrotnej z Ordy91. Zważywszy jednak, że spotkanie 
C. de Bridia z Salomeą jest tylko domysłem Jasińskiego, nie można wykluczyć, 
że C. de Bridia korzystał z jakiegoś źródła pisanego. Tego źródła nie znał chyba 
franciszkanin Stanisław, który około 1290 r. napisał „Żywot św. Salomei” (Vita 
sanctae Salomeae regine halicensis)92. Wspomniana on tylko, że „Koloman zaiste 
królestwo halickie na Rusi posiadł (Colomanus vero regnum Gallacie in Russia 
obtineret)”93.

Teoretyczne założenie, że określenie „król Rusinów Białych” jest wcześ-
niejsze niż nazwa „Biała Ruś” i pochodzi z czasów Kolomana, ogranicza krąg 
potencjalnych autorów „Opisu” do osób w jakiś sposób związanych z tradycją 
węgierską. Zależność autora „Opisu” od źródeł węgierskich jest tylko śladowa 
– wzmiankuje „pastwiska Rzymian” (pascua Romanorum) w Panonii, co było 
rodzimą tradycją Węgrów. O „pastwiskach Rzymian” wspomina brat Ryszard, 
autor relacji z misji do „Wielkich Węgier”, która jako jedna z pierwszych przynio-
sła do Europy wieść o Tatarach. Relację tę znał zapewne nasz anonim94. Niemniej 
jednak obaj Czesi, najczęściej wymieniani jako prawdopodobni autorzy Descrip-
tiones: Henryk biskup Jaćwieży i Bartłomiej z Pragi z tradycją węgierską mogli 
się zapoznać w sposób pośredni.

Argumenty zebrane przez J. Wentę na rzecz autorstwa franciszkanina Bar-
tłomieja z Pragi lepiej współbrzmią z hipotetycznym utworzeniem terminu 
„Biali Rusini” na dworze Kolomana i Salomei, a przede wszystkim ze wzmian-
ką o „Białych Rusinach” we franciszkańskim „Żywocie św. Kingi”. Bartłomiej 
z Pragi związany był ściśle z dworem Bolesława Wstydliwego. Na dworze tym 
snuto plany nawracania nie tylko Jaćwięgów, lecz także Rusinów. O wyniesienie 
Łukowa do godności stolicy biskupiej i osadzenie tam Bartłomieja z Pragi prosili 
papieża Bolesław Wstydliwy i jego siostra Salomea, która wychowała błogosła-
wioną Kingę. Sam „Opis” jest częścią rękopisu, zawierającego m.in. Testament 
św. Franciszka i proroctwa Joachima di Fiore95.

Wątpliwości budzi jednak to, że Bartłomiej pojawia się w kontekście misji 
jaćwieskiej tylko w latach 1255–1257 i najdalej w 1258 r. znika96. Ponadto na-
woływał on do krucjaty przeciwko Litwinom, Jaćwięgom i innym poganom, co 
stoi w sprzeczności z opowiadaniem się autora „Opisu” za nawracaniem „bez 
miecza”. Niczego nie wiadomo też o jego zaangażowaniu w unię z Kościołem 

91 Spotkanie..., s. 260–261.
92 MPH, t. 4, s. 774.
93 Tamże, s. 779.
94 J. Strzelczyk, Opis..., s. 62. Por. Dwa teksty..., s. 289.
95 J. Wenta, Do Goga..., s. 32.
96 R. Grodecki, Bartłomiej z Pragi, PSB, t. 1, s. 316.
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wschodnim na Rusi; przeciwnie, wzywał do nawracania siłą nie tylko pogan, lecz 
także „schizmatyków”. 

Natomiast Henryk uczestniczył w zapoczątkowanych przez Jana z Piano 
Carpini układach prowadzących do przyjęcia zwierzchnictwa papieskiego przez 
Daniela Romanowicza. Na biskupa Jaćwieży wyznaczył go Albert Suerbeer. 
Po upadku biskupstwa u Jaćwięgów Henryk znów przebywał w Czechach. Do 
Stolicy Apostolskiej doniesiono, że porzucił swoją diecezję, w związku z czym 
kuria papieska wydała stanowcze polecenie biskupowi praskiemu, aby skłonił 
Henryka do powrotu, a w razie nieposłuszeństwa zasuspendował. Wezwania 
kurii były bezskuteczne. Henryk w 1258 r. bawił w Wiedniu, a w rok później 
w Saarburgu; wzbraniał się udać na teren misji jaćwieskiej, bojąc się utracić 
życie z rąk pogan lub Tatarów. W 1261 r. brał udział w koronacji Przemysła II 
Ottokara w Pradze97. Protektor Henryka, Daniel Romanowicz, wychował się na 
dworze węgierskim i długo walczył o tron halicki, między innymi z Koloma-
nem. Tak więc „historyczny” tytuł Kolomana do panowania w Haliczu mógł być 
znany na jego dworze.

Także nazewnictwo występujące w „Opisie” przemawia za Henrykiem. Autor 
Descriptiones Jaćwięgów z ruska nazywa Ituesi, Jatuesi. Henryk określa Jaćwież 
nazwą Jatwesonia98. Natomiast Bartłomiej z Czech Jaćwięgów nazywa Jentveso-
nes99. Litwinów przy tym nazywa Lithuani, anonim zaś Lectaui, a Litwę – Lectau-
ia, a oprócz tych książkowych nazw wprowadza też własną nazwę Latuuonia100,
co bardzo przypomina sposób, w jaki Henryk tworzy nazwę Jaćwieży.

Podsumowując ten fragment moich rozważań można stwierdzić, że życiorys 
i sylwetka psychologiczna Henryka biskupa Jaćwieży czynią go nieco lepszym 
niż Bartłomiej z Pragi kandydatem do autorstwa „Opisu krajów”. Niemniej 
jednak zebrany dotąd materiał dowodowy nie pozwala przesądzić o tożsamości 
anonima. Identyfikacja autora traktatu jest zresztą kwestią drugorzędną wobec 
problemu lokalizacji jego „Białej Rusi” i jej pochodzenia. 

Jak ustaliłem powyżej, „Białą Rusią” i „Białymi Rusinami” nazwano 
w „Opisie” i „Żywocie św. Kingi” wyłącznie te części Rusi i jej mieszkańców, 
których władcy w swoim czasie uznali zwierzchnictwo papieskie. Pochodzenie 
nazw „Biała Ruś” i „Biali Rusini” może więc nie mieć nic wspólnego z epitetami, 
jakimi wcześniej określano inne kraje i ludy. 

97 W. Abraham, Powstanie organizacji kościoła łacińskiego na Rusi, t. 1, Lwów 1904, s. 122–129, 
156–157; K. Stopka, Misja..., s. 257–258.

98 K. Stopka, Misja..., s. 257. 
99 Preussisches Urkunderbuch, hrsg. v. R. Philippi, bd. I, 1, Königsberg 1882, nr 322, 329.
100 M. L. Colker, America..., s. 723–724. 
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Jeden z największych papieży wieków średnich, Innocenty III, próbował pod-
porządkować Kościołowi zachodniemu Kościoł wschodni, także na Rusi, i zaak-
ceptował nawracanie mieczem ludów nadbałtyckich. To on nadał Kolomanowi 
koronę Galicji i zatwierdził zakon kawalerów mieczowych w Inflantach. Jeszcze 
jako człowiek świecki, Lotario hrabia Segni, napisał w 1198 r. traktat De sacro 
altaris mysterio101. W traktacie tym o kolorze białym, który nazywa „bisiorem”, 
pisze w sposób następujący: Per byssum candoris eximii significatur praeclaritas 
famae, quae debet esse retorta, ut pontifex „habeat bonum testimonium”, secundum 
Apostolum, et ab his qui sunt intus, et „ab his qui sunt foris (I Tim. III)”102. Kolor 
biały w myśli Lotario z Segni oznacza więc czystość wiary i sukcesję apostolską 
kapłana zarówno w stosunku do tych, którzy są wewnątrz Kościoła, jak i – co 
przyszły papież podkreśla szczególnie – tych, „którzy są na zewnątrz”. Zgodnie 
z koncepcją Innocentego III, kolor biały w działalności misyjnej na Rusi mógł 
symbolizować prawo do zwierzchnictwa nad Kościołem wschodnim, które ma 
papież jako Pontifex Maximus. W języku łacińskim słowo albus oprócz dosłow-
nego: „biały”, ma także znaczenie przenośne: „dobry, przyjazny”. „Rusini Biali” to 
zatem Rusini „dobrzy, przyjaźni” (albi), gdyż uznają zwierzchnictwo papieskie, 
w odróżnieniu od niewiernych (infideliis), a nawet wrogich (hostiliis) Rusinów 
„schizmatyków”.

„Ziemia Białych Rusinów” w Kronice dubnickiej

Kolejna wzmianka o „Białych Rusinach” pochodzi dopiero z połowy 
XIV w., z węgierskiego już bez wątpienia źródła. Wspomina o nich pod rokiem 
1352 węgierska Kronika dubnicka, kopia kodeksu powszechnej kroniki wę-
gierskiej, przepisana około 1479–1480 r. w siedmiogrodzkim mieście Nagy-
varad (obecnie Oradea Mare w Rumunii). Kronikę odnaleziono w Dubnicy 
(obecnie Dubnica nad Wagiem w Słowacji), stąd jej nazwa. Zasadniczy tekst 
kroniki przekazuje „Ilustrowaną kronikę” (Chronicon Pictum), kompilację 
węgierskich kronik czternastowiecznych pióra kanonika z Székesfehérvár 
i kapelana króla węgierskiego Ludwika I, Marka Kálti. Jednakże opis wydarzeń 
w latach 1345–1352 twórca Kroniki dubnickiej zapożyczył z innego źródła 
– kroniki nieznanego węgierskiego franciszkanina z zakonu braci mniej-
szych (AnMin), uczestnika wypraw Ludwika I na Wielkie Księstwo Litewskie 
w latach 1351–1352. Współczesna historiografia węgierska identyfikuje anoni-

101 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 15.
102 Patrologia Latina, t. 207, Parissis 1890, s. 786.
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ma z nadwornym klerykiem Ludwika, Janosem Ketyi, wieloletnim zwierzchni-
kiem szkoły przyklasztornej minorytów w Eger, który towarzyszył Ludwikowi 
w jego wyprawach przeciwko Litwie103.

Królewski kronikrz opisuje jeden z fragmentów walk o ziemię halicko-wło-
dzimierską. Po śmierci „księcia Małej Rusi” Jerzego II (Bolesława Trojdenowi-
cza) w 1340 r. w Haliczu sprawował rządy bojarzyn Dymitr Dedko z tytułem 
„zarządcy albo starosty ziemi ruskiej” jako przedstawiciel nominalnego władcy 
Lubarta-Dymitra wołyńskiego. Dedko prowadził niezależną politykę, uznając 
jednocześnie także zwierzchnictwo króla polskiego Kazimierza III i węgier-
skiego Ludwika I (obaj zasłużą w pamięci potomnych na przydomek Wielki). 
W 1349 r. rozpoczął się trwający do 1382 r. okres wojen między Polską, Węgrami 
i Litwą104.

Kronika przynosi m.in. świadectwo pierwszego węgiersko-białoruskiego 
(w dzisiejszym tego słowa rozumieniu) kontaktu kulturalnego, gdyż jej autor 
przekazał oryginalny, choć skażony tekst przysięgi wygłoszonej po rozmowach 
pokojowych w 1351 r. przez wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta. Język tej 
przysięgi Aleksander Brückner uznał za białoruski105.

Przedstawiając dalsze wydarzenia, kronika opowiada m.in. o wyprawie króla 
Ludwika I wiosną 1352 r. na Wołyń, pozostający we władaniu Litwinów. Opisuje 
nieudane oblężenie Bełza, pod którym Ludwik otrzymał ranę. Spod Bełza Ludwik 
„ruszył, zdając się na los, przez ziemię Białych Rusinów, i na drugi dzień stanął 
pod Włodzimierzem”106. Wynika z tego, że dla węgierskiego kronikarza „ziemią 
Białych Rusinów” był Wołyń. Ponieważ zadawnione pretensje Węgrów do pano-
wania nad ziemią halicką, a później halicko-włodzimierską sięgały końca XII w., 
nie dziwi przypomnienie w tym kontekście Kolomanowych „Białych Rusinów”. 

103 А. Белы, Хроніка..., s. 107–108.
104 N. Jakowenko, Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, Lublin 

2000, s. 104.
105 A. Zoltán, A régi magyar-fehérorosz nyelvi és kulturális érintkezések örténetéből, „Annus 

Albaruthenicus” 2003, s. 201–202; A. Brückner, Mitologia słowiańska i polska, wstęp i oprac. 
S. Urbańczyk, Warszawa 1980, s. 145, 355.

106 transivit, ponens se ad fortunam, per terram alborum Ruthenorum, et die sequenti Lodo-
meriam appropinquavit. Anonymi Dubnicensis, Liber de rebus Ludovici R. Hung. 1345–1355,
w: Analecta Monumentorum Hungariae historicum literarorium maximum inedita, coll., res., ed. 
F. Toldy, t. 1, Budapestini 1986, s. 109. 
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„Biali Rusini” w wierszach Petera Suchenwirta

W tym samym okresie „Biała Ruś” i „Biali Rusini” pojawiają się w literatu-
rze niemieckojęzycznej, w wierszach Piotra Suchenwirta, sławiących austriac-
kich uczestników krzyżackich rejz na ziemię pskowską. Suchenwirt przebywał 
na dworze węgierskim i bawarskim, najdłużej jednak na dworze austriackim 
w Wiedniu, gdzie spędził lata 1356–1395. 

Bohaterem jednego z wierszy Suchenwirta jest Fryderyk von Chreuzpekch 
(in. Chriuzpeck, zm. w 1360 r.), austriacki mistrz krajowy zakonu krzyżackiego, 
który zjeździł nie tylko niemal całą Europę, lecz także bywał w Azji i Afryce. 
W Prusach po raz pierwszy był w 1328/1329 r. Po dwudziestu latach, wracając 
z Ziemi Świętej, przez Cypr i Konstantynopol dotarł do Kaffy na Krymie. „Od 
Tatarów” przez Ruś, Polskę i Mazowsze trafił po raz drugi do Prus. Stąd udał się 
do Inflant i ruszył w pochód przeciwko „Białym Rusinom”, pod gród Izborsk 
w ziemi pskowskiej:

von Tatrei hin gên Reuzzen
von dan rait er gên Preuzzen
durch die Masau durch Polân:
et tet di haiden lebens ân
mit seiner ellenthaften hant.
Von Preuzzen hin gên Eiflant
mit stozen helden heuzzen. 
Darnach gên Weizzen-Reuzzen
vur Eisenburk vur der geheuer
da ein grôzz schumpfenteur
geschach, dâ wol ist von ze reden107.

Przeciwko „Białym Rusinom” von Chreuzpekch walczył nie później niż 
w 1348 r., gdyż zaraz potem udał się do Szwecji i wziął udział w wyprawie króla 
Magnusa II przeciwko „Rusi” (właściwie na podległą Nowogrodowi Wielkiemu 
Iżorę), która odbyła się właśnie w tym roku. Mógł też wziąć udział w wyprawie 
w 1350 r. na Dorpat108. Potem krótko był w Norwegii, gdyż już w 1351 r. był znów 
w „Ziemi Ruskiej” (Reuzzenlant) jako uczestnik wspomnianej wcześniej wyprawy 
króla węgierskiego Ludwika, zakończonej krzywoprzysięstwem Kiejstuta.

Bohater innego wiersza Suchenwirta, Jan von Traun, walczył z „Białymi 
Rusinami”, którzy „mieli śmiałość najechać na chrześcijan”, pod Izborskiem, 
„dobrym grodem na Białej Rusi”:

107 P. Suchenwirt, Vom hern Fridreichen dem Chreuzpekch, SRP, bd. II, 156–157; B. Ламан-
ский, Бeлая..., s. 19–20.

108 P. Suchenwirt, Vom hern Fridreichen..., s. 157.
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dâ rait an dersleben stet
gên Eiflant hin von Preuzzen,
dâ man gên Weissen Reuzzen
raist mit stolzen helden frût.
Die Weizzen-Reuzzen hêten mût
ze raisen auf di christen; 

[...]
dâ ritterlich gestürmet wart
Eysenburch dî guten stat
in Weizzen Reuzzen, dô er trat
gên schüzzen und gên würfen109.

Von Traun pochodził ze znanego bawarskiego rodu osiadłego w Austrii. 
W latach 1362–1363 był starostą w Górnej Austrii. Z „Białymi Rusinami” walczył 
w 1356 r. Po śmierci Jerzego Witoldowicza w 1349 r. pod Izborskiem pskowia-
nie zerwali z Andrzejem połockim i prowadzili niezależną politykę. 

W wierszach Suchenwirta nazwy „Biała Ruś”, „Biali Rusini” odnoszą się 
tylko do ziemi pskowskiej i jej mieszkańców. Wyprawy króla szwedzkiego 
Magnusa II na posiadłości Nowogrodu Wielkiego, w których brał udział Fry-
deryk von Chreuzpekch to według Suchenwirta wyprawy na „Ruś”, a wyprawa 
Ludwika I w 1351 r. skierowana jest według poety na „ziemię ruską”. Również 
ziemia pskowska to także po prostu „Ruś”, gdyż tak nazywa ją w tym samym 
wierszu poświęconym Janowi von Traun, w którym pisze o „Białej Rusi” i „Bia-
łych Rusinach”110.

Nazwy te Suchenwirt mógł zaczerpnąć jako literacki ozdobnik tylko 
z literatury węgierskiej. Austriacki poeta trzykrotnie pisał o przysiędze Kiejstu-
ta111, o której dowiedział się zapewne z przypisywanej Janosowi Ketyi kroniki 
AnMin, wspominającej o „ziemi Białych Rusinów”. Użycia termiów „Biali 
Rusini” lub „Biała Ruś” w literaturze niemieckiej przed Suchenwirtem jak dotąd 
nie stwierdzono. Opisywał on wyczyny Krzyżaków z Austrii, a nie z Prus czy 
też Inflant. Do Krzyżaków nad Bałtykiem nazwy te trafić mogły właśnie wraz 
z wierszami Suchenwirta.

109 Tenże, Vom hern Hansen dem Trauner, SRP, bd. II, s. 160; B. Ламанский, Бeлая..., s. 20. 
110 P. Suchenwirt, Vom hern Hansen..., s. 160.
111 S. C. Rowell, A pagan’s word: Lithuanian diplomatic procedure 1200–1385, „Journal of  

Medieval History”, no. 18, 1992, s. 154; SRP, bd. II, 158–159.
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„Czarni Rusini” i „Biali Rusini” w kronikach Henryka z Mügeln

W niemieckojęzycznej kronice historii Węgier pióra Henryka z Mügeln obok 
„Czarnych Rusinów” występują także „Biali Rusini”, czy też „Biała Ruś”.

Henryk z Mügeln (ur. 1320 r., zm. ok. 1372 r.), pisarz, tłumacz i teolog, 
pochodził z Miśni. Początkowo działał na dworze króla czeskiego Jana Luksem-
burskiego i jego syna Karola IV. W latach 1352–1353 przebywał na dworze kóla 
węgierskiego Ludwika I Wielkiego. Następne dwanaście lat spędził na dworze 
Rudolfa IV w Austrii. Oprócz działalności czysto literackiej zajmował się zagad-
nieniami teologii, historii, astronomii i chemii. Jego twórczość stanowi pomost 
między średniowiecznymi formami pisarstwa a nowymi literackimi kierunkami 
wczesnego niemieckiego humanizmu112.

Prawdopodobnie podczas pobytu na dworze węgierskim zapoznał się 
z węgierskim kronikami, które zużytkował (czy też przetłumaczył) w swoich 
dziełach historycznych, powstałych na dworze austriackim. Najpierw spisał 
kronikę prozą w języku niemieckim (Chronicon Henrici de Mügeln Germanice 
conscriptum), a potem wierszowaną w języku łacińskim (Cronicon Rhytmicum 
Henrici de Mügeln).

Opisując w języku niemieckim pochód Hunów przez Europę, Mügeln 
informuje, że Hunowie „najpierw przeszli przez kraj, gdzie żyje naród zwany 
Bessami, których zalicza się do pogan, potem przez ziemię Czarnych Rusinów 
i Białych Rusinów”113. Nazwę starożytnych Bessów w literaturze średniowiecznej 
przeniesiono na Pieczyngów. W większości zachowanych rękopisów niemieckiej 
kroniki Mügelna występują wyłącznie „Czarni Rusini”. „Biała Ruś” pojawia się 
w pochodzącym z końca lat dwudziestych XV w. rękopisie oznaczonym przez 
badaczy przedmiotu umownym indeksem Gu2. Z tego powodu węgierski ko-
mentator kroniki Mügelna, Eugen Trawnik, doszedł do wniosku, że „Białych 
Rusinów” dopisał do „Czarnych Rusinów” kopista tego rękopisu, na wzór „Czar-
nych” i „Białych Kumanów”114. Hipotezę o interpolacji nazwy „Białych Rusinów” 
potwierdza zmiana podmiotu z „Rusinów” na „Ruś”, ponieważ dy weyssen 
reussen to raczej „Biała Ruś”. Rękopis Gu2 jest chyba najstarszym z zachowanych 
i uchodzi za najbliższy protografowi. Poza tym, w tekście  łacińskiej kroniki wy-

112 J. Koziej, Henryk z Mügeln, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1993, s. 117.
113 zugen von erst in ein land der Swarczen Reussen vnd dy weyssen reussen, Chronicon Henrici 

de Mügeln Germanice conscriptum, praefatus est, textum recensuit, annotationibus instruxit 
E. Travnik, SRH, vol. 2, s. 111.

114 Chronicon Henrici..., s. 111.
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stępuje wyłącznie epitet „Biali”: Summunt [sic] per Bessos / Albos et Rutenos115.
Nie jest w tym wypadku pewne, czy epitet ten odnosi się do „Bessów”, czyli 
Pieczyngów , czy też do Rusinów. W zachowanych źródłach do historii Węgier 
akurat „Biali Pieczyngowie” nie występują; znani są natomiast „Biali Kumani”. 
Kumanami Węgrzy nazywali Połowców, którzy sami siebie nazywali Kipcza-
kami. Nie wiadomo, czy „kolorowa” terminologia należała do własnej tradycji 
Połowców, czy też była wytworem literatury węgierskiej. Można tylko zauważyć, 
że wszystkie trzy nazwy tego ludu są określeniami jasnego koloru. W języku tu-
reckim kuman oznacza „blady”, „żółtawy”116. Kuba/kyba to „biały”, „blady”117. To 
samo odnosi się też do nazwy Połowcy. Węgierskie Chronica Latina po opisie 
„Scytii” opowiadają: Cui de oriente vicini sunt Bessi et Cumani Albi118. Użyty przez 
Mügelna epitet „Biali” odnosi się więc do Rusinów (którymi zastąpił Kumanów), 
a nie do Pieczyngów. Szyk zdania mógł być przez autora naruszony ze względu 
na potrzeby rytmizacji.

Natomiast „Czarnych” i „Białych Rusinów” Mügeln w swojej niemieckoję-
zycznej kronice umieścił na trasie wędrówki Węgrów pod wpływem węgier-
skiego kronikarza Szymona Kézai, który pod koniec XIII w. napisał dzieło De 
originibus et gestis Hungarorum119. Zdaniem Kézai, Węgrzy przeszli przez ziemie 
Pieczyngów („Bessów”), Białych Kumanów, Suzdalan, Rusinów i Czarnych 
Kumanów120. Mügeln usunął po prostu z niemieckiego tekstu egzotyczne ludy, 
pozostawiając tylko znanych wszystkim Rusinów z epitetami określającymi 
u Kézai Kumanów. 

Wzmianka Mügelna o „Czarnych Rusinach” jest najstarszą znaną jak dotąd 
wzmianką o takim „ludzie”121. Najprawdopodobniej są oni tworem samego 
Mügelna. Znaczenia nazw „Czarni” i „Biali Rusini” w jego kronice nie warto się 
doszukiwać, gdyż są to już tylko figury literackie. Zależność wzmianek Mügelna 
od dziejopisarstwa węgierskiego nie podlega dyskusji. 

115 Cronicon Rhytmicum Henrici de Mügeln, Praefatus est, textum recensuit, annotationibus 
instruxit A. Domanovszky, SRH, vol. 2, s. 237.

116 H. Paszkiewicz, Początki..., s. 159.
117 О. Бубенок, Етнічний склад осілого населення причорноморських стэпив наприкінці 

Х – на початку ХІІІ ст., Україна в Центрально-Східній Европі (з найдавніших часів до 
ХVIII ст., вип. 2, Київ 2002, s. 21.

118 Cronicon Rhytmicum..., s. 237. 
119 А. Белы, Хроніка..., s. 105.
120 Bessorum et Cumanorum alborum terras, Susdaliam, Rutheniam et nigrorum Comanorum 

terras ingressi, Chronici Hungarici compositio saeculi XIV, praefatus est, textum recensuit, annota-
tionibus instruxit A. Domanovszky, SRH, vol. I, s. 257.

121 А. Белы, Хроніка..., s. 105–106.
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„Biała Ruś” w kronice Jana z Czarnkowa

W XIV w. nazwa „Biała Ruś” pojawia się raz jeszcze w polskiej kronice Jana 
z Czarnkowa. Polski kronikarz pisze o uwięzieniu w 1382 r. przez Jagiełłę jego 
stryja Kiejstuta „w pewnym zamku na Białej Rusi, zwanym Połock (in quodam 
castro Albae Russiae, Poloczk dicto)”122.

Zdaniem Włodzimierza Łamanskiego, Jan z Czarnkowa „zakładał, iż więk-
szości jego polskich czytelników niedostatecznie znane jest miasto Połock, 
całkowicie zaś znana i sama nazwa, i przybliżone granice  B i a ł e j  R u s i – 
a l b a e  R u s s i a e”. W związku z tym Łamanski uznał za „oczywiste, że 
biała Ruś, jako termin i pojęcie, dla Polaków w czasach Kazimierza Wielkie-
go (1333–1370) była żywym ludowym określeniem, od dawna używanym”123.
Tezę Łamanskiego podali w wątpliwość białoruscy badacze Wacław Panucewicz 
i Jan Stankiewicz. Obaj wyszli z założenia, że kronika Jana z Czarnkowa znana 
jest tylko z odpisów, które datowali na koniec XVI w. Tak więc nazwa „Biała 
Ruś”, której pod koniec XVI w. już używano w stosunku do ziemi połockiej, 
mogła być, ich zdaniem, interpolowana podczas przepisywania124. Jednakże 
wydawca kroniki Jan Szlachtowski uważał, że większość znanych mu rękopisów 
odnosi się do połowy XV w., co pozwala odrzucić przypuszczenie Panucewicza 
i Stankiewicza. Aleś Bieły gotów jest uznać oryginalność wzmianki, jednak 
sądzi, że w tym wypadku zaliczenie Połocka do Białej Rusi to raczej przypadek, 
niż ustalona tradycja. Jego zdaniem, Jan z Czarnkowa, nieświadom dokładnego 
znaczenia tego „przeważnie niemieckiego” terminu, mógł użyć go w związku 
z wydarzeniami na Litwie pomyłkowo. Dopuszcza jednak, że Krzyżacy mogli też 
nazywać „Białą Rusią” tę część dzisiejszej Białorusi, która przylegała do Inflant, 
biorąc ją za coś stanowiącego jedność z Nowogrodem i Pskowem125.

Jan z Czarnkowa bez wątpienia był obyty z kulturą niemiecką po długim 
pobycie w Meklemburgii126. Niemniej jednak bardziej prawdopodobne wydaje 
się, że zaczerpnął ów termin z dziejopisarstwa węgierskiego, ponieważ w czasie 
gdy pisał swoją kronikę królem polskim był Ludwik I Węgierski, od dziesięcio-
leci prowadzący aktywną politykę ruską. Po śmierci Olgierda w 1377 r. Ludwik 

122 Kronika Jana z Czarnkowa, tłum. J. Żerbiłło, oprac. M. D. Kowalski, Kraków [b. r.], 
s. 108–109; MPH, t. 2, s. 718.

123 В. Ламанский, „Бeлая...”, s. 15.
124 В. Пануцэвіч, З гісторыі Беларусі, або Крывіччыны-Літвы, t. 1. Назовы й архэалёгія, 

Chicago 1965, s. 125; Я. Станкевіч, Гістарычныя творы, Менск 2003, s. 660.
125 А. Белы, Хроніка..., с. 46.
126 J. Dąbrowski, Jan (Janko) z Czarnkowa, PSB, t. 10, s. 447. 
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podjął wyprawę odwetową za najazd litewski na ziemie polskie w roku poprzed-
nim. Tym razem zdobyto Bełz127. Niechętni wyniesieniu na tron litewski Jagiełły 
synowie Olgierda z pierwszego małżeństwa: Fiodor kobryńsko-ratneński, Lubart 
wołyński oraz Koriatowicze podolscy oddali się wtedy pod zwierzchnictwo 
Ludwika I. Zimią z 1377 na 1378 r. uciekł z Połocka do Moskwy Andrzej Ol-
gierdowicz połocki. Tak samo postąpił rok później Dymitr briański. Po stronie 
Andrzeja był Włodzimierz kijowski, który pozostał w swym księstwie, lecz 
prowadził w miarę niezależną politykę. Wreszcie doszło do konfliktu między 
Jagiełłą a Kiejstutem, uwięzienia Jagiełły w Połocku, jego ucieczki i uwięzienia 
z kolei Kiejstuta i jego zgonu w 1382 r. Śmierć w tym samym roku Ludwika I 
zakończyła długotrwały konflikt. Wysuwane przez Ludwika roszczenia do pano-
wania nad ziemiami ruskimi sprzyjały bez wątpienia rozszerzeniu terytorialnego 
zasięgu terminu „ziemia Białych Rusinów”, dla Węgrów oznaczającego wówczas 
Rusinów poddanych władzy króla węgierskiego, na kolejne ziemie ruskie.

„Biała Ruś” i „Biali Rusini” w korespondencji 
wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego

Krzyżacy z Prus i Inflant w sposób udokumentowany zaczęli używać nazwy 
„Biała Ruś” dopiero na początku XV w. Wielki mistrz Henryk von Plauen 1 li-
stopada 1412 r. skarżył się królowi czeskiemu Wacławowi VI Luksemburgowi, 
że król polski i książę Witold połączyli swe siły z Pskowem i „Białą Rusią”128.
W 1413 r. inflancki mistrz krajowy powiadamiał wielkiego mistrza, że Witold 
porozumiał się przeciwko nim z Pskowem, Nowogrodem i z „Wielkimi Rusi-
nami”129. Wielki mistrz Henryk von Plauen przekazując tę wiadomość królowi 
czeskiemu pisał, że Witold sprzymierzył się z Pskowianami, Nowogrodzia-
nami i całą Rusią („całym ruskim językiem”), by na ich czele ruszyć na wojnę 
z Zakonem. Natomiast rozpuszcza fałszywe wieści, jakoby chciał walczyć przeciw 
„Białym Rusinom” i pięknie przedstawia swoje sprawy130.

127 Tenże, Ostatnie lata Ludwika Węgierskiego 1370–1382, Kraków 1918, s. 312.
128 Item so haben der von Polan und herczog Wytawt mit den Pleschkow und den weisen Rewsen 

sich voreinet, die się dorczu gehalden haben und noch haldin, das się dem Ordin in Leifland den ge-
machten friden offsagen und brechin solden, iu deme się sich mitenandir vorschreben. A. Prochaska, 
Codex epistolaris Vitoldi, Cracoviae 1882, s. 245; В. Ламанский, Бeлая..., s. 19.

129 mit den grossen Reussen. A. Соловьев, Великая..., s. 57
130 wi sich herczog Witawt mit den Plescouwern und den Grossen Nougardern und der ganzen 

Russchen czungen voreineget hat und vorbunden mit in uſſ minen orden czu kriegen; und uſſ das 
herczog Wytawt mit geschidekeit geste czu im moge brengen, so let her rede usgeen, her welle mit den 
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A. Sołowjow uznał tę korespondencję za dowód na to, że nazw „Biała” 
i „Wielka Ruś” używano wymiennie na oznaczenie Pskowa i Nowogrodu Wiel-
kiego131. Tego samego zdania jest Aleś Bieły. Badacz ten wiąże wymianę listów 
między krzyżackimi mistrzami z pojawieniem się u nich księcia Fiodora, syna 
ostatniego wielkiego księcia smoleńskiego Jerzego Światosławowicza132. W 1404 
roku Witold siłą pozbawił tronu Jerzego, który najpierw udał się do Moskwy, 
a stąd do Nowogrodu Wielkiego133. W 1412 r. Witold wymusił na Nowogrodzia-
nach wydalenie Fiodora. Książę, popularny zarówno w Nowogrodzie Wielkim, 
jak i w ojczystym Smoleńsku, udał się najpierw do Inflant, a stąd do wielkiego 
mistrza Henryka von Plauen. Ten zaś, zgodnie z warunkami pokoju toruńskiego 
nie mając prawa przyjmowania wrogów Polski i Litwy, odesłał Fiodora do króla 
czeskiego Wacława IV Luksemburga134. Ostatecznie Fiodor trafił do króla Węgier 
Zygmunta I Luksemburga, który traktował księcia-wygnańca jako możliwą prze-
ciwwagę dla Witolda. Bezpośredni związek wspomnianej powyżej koresponden-
cji z osobą Fiodora jest jednak co najmniej wątpliwy, gdyż powodem wymiany 
listów były wydarzenia toczące się na szerszej scenie politycznej.

Po podpisaniu 1 lutego 1411 r. pokoju toruńskiego z zakonem krzyżac-
kim Jagiełło udał się do Wilna, gdzie przebywał jeszcze 8 czerwca. Stąd wraz 
z Witoldem ruszył w objazd ziem ruskich przez Połock, Witebsk, Smoleńsk, 
Kijów i Kamieniec. W połowie września król był już pod Lwowem135. Krzyżacy 
uważnie śledzili poczynania Jagiełły i Witolda. W lipcu 1411 r. mistrz inflancki 
donosił wielkiemu mistrzowi, że Zielone Świątki obaj władcy spędzili w Wilnie, 
gdzie spotkali się z posłami króla węgierskiego. Następnie podążyli do Połocka, 
a stamtąd do Smoleńska, dokąd przybył „książę riazański z córką księcia 
Witolda, który to dotąd przez długi czas był wrogiem jego, a obecnie zdał na 
łaskę Witolda, obawiając się jego potęgi”136. Córka Witolda Zofia była zamężna 
z wielkim księciem moskiewskim Wasilem I. Natomiast wspomniany w liście 
książę riazański to Fiodor Olegowicz, który do niedawna był sojusznikiem 
Moskwy, a teraz zabiegał o dobre stosunki z Litwą i jedynie towarzyszył Zofii. 

Wissen Russen krigen und gibt sin ding schone vor. A. Prochaska, Codex..., s. 262; В. Ламанский, 
Бeлая..., s. 19.

131 А. Соловьев, Великая..., s. 57.
132 А. Белы, Хроніка..., s. 45.
133 L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991, s. 18, 29–30.
134 W lipcu 1413 r. Henryk von Plauen prosi Wacława, by ten przyjął Wasila, księcia z Rusi. 

А. Prohaska, Codex..., s. 265. Chodzi tu zapewne o Fiodora.
135 A. Gąsiorowski, Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386–1434, Warszawa 1972, s. 58; 

А. Prohaska, Codex..., s. 245.
136 А. Prohaska, Codex..., s. 225.
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W sierpniu mistrz inflancki donosił wielkiemu mistrzowi o związkach Jagiełły 
i Witolda z Nowogrodzianami i Pskowianami, którzy mieli napaść na Inflanty, 
gdyby Zakon naruszył pokój toruński137.

Okoliczności, które skłoniły Plauena do napisania pierwszego z zawierają-
cych wzmiankę o „Białych Rusinach” listów do króla czeskiego Wacława IV miały 
o wiele szerszy kontekst międzynarodowy, niż polityka ruska Witolda. W marcu 
1412 r. na zjeździe w Lubowli zawarty został pokój polsko-węgierski138. W kwiet-
niu Witold podpisał w Wilnie traktat z królem węgierskim, zobowiązując się 
do udzielenia mu pomocy przeciw wszystkim jego wrogom. Wreszcie 26 sierp-
nia 1412 r. Zygmunt Luksemburczyk wydał w Budzie zasadniczo korzystne dla 
Polski i Litwy orzeczenie w sporze z Krzyżakami. 

Wyrok wprawił we wściekłość wielkiego mistrza Henryka von Plauen, który 
wystosował apel do książąt Rzeszy, oskarżając Zygmunta o opuszczenie Zakonu, 
zagrożonego nową wojną ze strony Polski i Litwy. Listów oskarżających Jagieł-
łę i Witolda o sojusz z Rusinami i Tatarami wychodziło z kancelarii zakonnej 
wiele. Jesienią 1412 r. wielki mistrz skarżył się królowi czeskiemu na Witolda 
co najmniej dwukrotnie. Ponadto Krzyżacy przekazali królowi węgierskiemu 
Zygmuntowi dokumenty świadczące o tym, że Jagiełło i Witold byli latem tego 
roku w pogańskich krajach i zaprosili do siebie Lingwena, „wodza” (houptman)
w Nowogrodzie Wielkim, i syna chana tatarskiego Tochtamysza, a w końcu 
wielkiego księcia moskiewskiego i zawarli z nimi sojusz139. Pół roku później, 
1 maja 1413 r. mistrz inflancki zawiadamiał wielkiego mistrza, że Witold toczył 
wielkie spory z Pskowianami i Nowogrodzianami, lecz je załagodził i ci ostatni 
zaręczyli mu pomoc na wypadek wojny z Zakonem. Z tego powodu należało 
się obawiać, zdaniem mistrza inflanckiego, że Witold wkrótce napadnie z Rusi-
nami na Zakon140. W tym samym miesiącu wielki mistrz napisał drugi z listów 
do króla czeskiego, w którym wyraził obawę, że Zakonowi przyjdzie walczyć 
z Witoldem i całą Rusią.

Henryk von Plauen sam zresztą parł do wojny. Przestraszona brakiem 
rozwagi Plauena kapituła zakonna 4 października 1413 r. zmusiła go do rezy-
gnacji z godności, wybrała na nowego wielkiego mistrza Michała Küchmeistra 
i zawiadomiła dwór polski o swoim pokojowym nastawieniu141. Jagiełło i Witold 

137 Tamże, s. 226.
138 L. Kolankowski, Polska..., s. 36–37.
139 А. Prohaska, Codex..., s. 245.
140 Tamże, s. 262–263. 
141 L. Kolankowski, Polska..., s. 37; M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego 

w Prusach. Gospodarka – społeczeństwo – państwo – ideologia, Gdańsk 1986, s. 369–370.
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w tym samym czasie rozpoczęli nowy etap współdziałania, spotykając się 
w Horodle.

Analizując list Henryka von Plauen do króla czeskiego z 2 maja 1413 r., trzeba 
uwzględnić stan ducha wielkiego mistrza i sposób jego argumentacji w sporze 
z Zygmuntem Luksemburczykiem, który – jego zdaniem – popierał Witolda. 
Skargę do Wacława pisał zapewne pod bezpośrednim wpływem pisma mistrza 
inflanckiego z 1 maja o załagodzeniu przez Witolda sporów z Pskowianami 
i Nowogrodzianami i odnowieniu sojuszu z tymi ostatnimi. Jednakże dyspono-
wał wcześniejszymi doniesieniami o podporządkowaniu się Witoldowi Riazania 
i sojuszu z Moskwą, do których zapewne odnosi się określenie: „i z całym ruskim 
językiem”. W tym momencie nieistotne jest, na ile raporty agentów i twierdze-
nia samego Plauena były zgodne z rzeczywistością. Konstatacja, że Witold roz-
puszcza fałszywe wieści, jakoby zamierzał walczyć przeciw „Białym Rusinom” 
dotyczy bez wątpienia całej Rusi. 

Nazwa „Biała Ruś” pojawia się w jeszcze jednym piśmie z korespondencji 
krzyżackiej z Witoldem, na które dotąd nie zwrócono uwagi. W 1420 r. Witold 
ostrzegał Grzegorza Pollanera w Królewcu przed oszustem mieniącym się 
„Jerzym z Białej Rusi” (Gorig von Weyszen Ruszen) i synem siostry Witolda. 
Witold pisał, że ów osobnik wcześniej przed księciem mazowieckim Siemowi-
tem IV podawał się za syna cesarza Wielkich Indii, a u księcia Mediolanu za syna 
samego Witolda142. Tożsamość „Jerzego z Białej Rusi” jest trudna do ustalenia 
i w gruncie rzeczy nieistotna. Skadinąd wiadomo bowiem, że siostra Witolda 
Mikłowsa Maria wyszła zamąż za wielkiego księcia twerskiego Iwana i miała 
z nim trzech synów: Aleksandra, Iwana i Jerzego143. „Jerzy z Białej Rusi”, bez 
względu na to, kim był naprawdę, podawał się więc za księcia twerskiego Jerzego. 
Z tego zaś wynika, że dla Krzyżaków Twer również leżał w „Białej Rusi”.

Wspomniane pismo Witolda jest także interesujące ze względu na sposób, 
w jaki zostało zaadresowane: „białemu mężowi Grzegorzowi Pollanerowi 
w Królewcu”144. Jak się wydaje, Witold tytułował wielkiego mistrza „białym” 
zgodnie z krzyżackim zwyczajem. Dwa lata wcześniej Konrad książę na Ole-
śnicy, biskup wrocławski, w liście do wielkiego mistrza Küchmeistra tytułował 
marszałka zakonu Kenthnera „białym marszałkiem” (Weiss marschalk)145. Tytuł 
ten Krzyżacy zapożyczyli zapewne z tradycji węgierskiej, gdzie „biały” oznaczał 

142 Dem weiszen mane Gorig Pollaner czu Konigsberg. А. Prohaska, Codex..., s. 463. 
143 J. Tęgowski, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań – Wrocław 1999, s. 219.
144 А. Prohaska, Codex..., s. 463.
145 Tamże, s. 433.



54

„szlachetny, panujący”. W okresie późniejszym, na przełomie XV i XVI w., tytułu 
„biały król” (Der Weiss Kunig) używał cesarz Maksymilian I  146.

Korespondencja krzyżacka nie pozostawia żadnych wątpliwości, że wystę-
pujące w niej nazwy „Biała Ruś” i „Biali Rusini” obejmują całą Ruś – wszystkie 
państwa ruskie i ich mieszkańców poza granicami Wielkiego Księstwa Litew-
skiego.

Pierwsza ruska triada: „właściwi, Biali i Czerwoni Rusini” 
w kronice soboru konstancjańskiego Ulryka Richentala 

Kolejną garść wzmianek o „Białej Rusi” i „Białych Rusinach” przynosi 
kronika soboru powszechnego w Konstancji (1414–1418), spisana przez Ulryka 
Richentala po 1420 r. Najstarszy zachowany rękopis kroniki, aulendorfski, po-
chodzi z lat 1438–1450147. W swojej pracy korzystałem z wydania tego rękopisu, 
dokonanego przez M. R. Bucka148. Kronikę wydano drukiem po raz pierwszy 
w Augsburgu w 1483 r., ponownie zaś w roku 1536149.

„Biała Ruś” czy też raczej kraj „Białych Rusinów” według Richentala leży na 
krańcu Europy: „Europa to ziemia, wewnątrz której my się znajdujemy, przylega 
ona do Białych Rusinów, do Smoleńska, a przez nich i do prawdziwej (właści-
wej) Turcji, opisanej przez Lannua, do księstwa Litwy, Polski, Slawonii, Węgier, 
Moraw, Czech; Imperium Rzymskie”150. Wymieniając narody należące do nacji 
germańskiej, Richental pisze: „Germanie. Są to Niemcy, do których należy Impe-
rium Rzymskie; Królestwo Czech, Królestwo Węgier, Królestwo Polskie, Ziemia 
Litewska, Ziemia Ruska: właściwi Rusini, Czerwoni Rusini, Biali Rusini; kraj 
i miasto Nowogród Wielki, który jest chrześcijański”151. Uczestników soboru 

146 А. Белы, Хроніка..., s. 74–75.
147 J. Begunov, Weisse Rus und Weissrussen in einer deutschen Chronik des 15. Jahrhunderts, 

Forschungen zur Osteuropaischen Geschichte, bd. 27, Berlin 1980, s. 302.
148 Ulrichs von Richental, Chronik des Constanzer Concils 1414 bis 1418, hrsg. v. M. R. Buck, 

Tübingen 1882.
149 F. Piekosiński, Goście polscy na soborze konstancyjskim, Osobne odbicie z tomu XXXVII 

Rozpraw Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków 
1898, s. 1*. Piekosiński korzystał z pierwszego wydania: Das Concilium, so zu Constanz gehalten ist 
worden des Jars, do man zalt von der Geburd vnsers Erlösers M. CCCS. XIII Jar., Augsburg 1483. 

150 Europa ist das Land, da wir inn sind und vahet an, an den wißen Rüßzu Schmolentzgi und 
heruß an die rechten Türggy ze Lannouw, das hertzogtum ze Littow, Poland, Schlavoni, Unger, 
Moravi, Bohemi, das römsch rich. Ulrichs von Richental, Chronik..., s. 159. 

151 Germanici. Das sind tütsche lüt, darinn gehöret das römisch rich, das köngrich Behan, das 
köngrich von Unger, das köngrich von Bolan, Lütower land, das ruschiß land, recht Russen, rot 
Russen, wiß Russen; das land und statt gross Noffgrott, was da cristan ist. Ulrichs von Richental, 
Chronik..., s. 50–51.
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konstancjańskiego podzielono najpierw na cztery nacje: włoską, francuską, an-
gielską i germańską, do których później dodano hiszpańską. Do nacji germań-
skiej, oprócz Polaków, Litwinów i Rusinów, należeli też Skandynawowie, Szkoci, 
Czesi i Węgrzy152. W rękopisie konstancjańskim, pochodzącym z lat sześćdziesią-
tych XV w., Litwę przedstawiono w tym miejscu jako leżącą w ziemiach ruskich 
i złożoną z czterech księstw: „właściwej Rusi”, „Czerwonej Rusi”, „Białej Rusi” 
i Smoleńska153.

Opisując jedną z delegacji Witolda w 1417 r. Richental notuje: „Przy-
byli posłowie od księcia Litwy, od panów despotów Raszki, Damenmiir [?] 
z Wielkiej i Małej Wołoszczyzny, od dwóch królów podległych Turcji, od 
księcia Białych Rusinów (...)154. Raszka to Serbia, a Małą Wołoszczyzną nazy-
wano Mołdawię. Owym „księciem Białych Rusinów” był zapewne wspomniany 
już niejednokrotnie Fiodor Jurjewicz, chociaż przybył nie z Witoldem, lecz ze 
skargą na Witolda. W dołączonym do kroniki ilustrowanym herbarzu Richen-
tal zamieszcza herb „księcia Fiodora z Białej Rusi i pana Smoleńska” (tarcza 
w krzyż rozdzielona na cztery pola: w pierwszym i czwartym czerwonym biały 
krzyż heraldyczny, w drugim i trzecim półlew żółty (część zadnia), na nim orzeł 
biały dziobiący)155. W innym miejscu wymienia „księcia Fiodora ze Smoleńska 
w Czerwonej Rusi”, któremu przypisuje też inny herb (tarcza w poprzek prze-
dzielona na dwa pola: w górnym żółtym niebieski lew w prawo, w dolnym niebie-
skim żółty lew w prawo)156. Wcześniej, nie wymieniając imienia, Richental pisze 
o „księciu Smoleńska, księciu Czerwonej Rusi”157. Podaje także herb „księcia 
Czerwonych Rusinów” (tarcza w poprzek przedzielona na dwa pola: w górym 
białym trzy czerwone krzyże pojedyncze rzędem; w dolnym czarnym półorzeł 

152 T. Silnicki, Sobory powszechne a Polska, Warszawa 1962, s. 53.
153 die herzoghthum ze Littow in Russenlanden – das sind vier hertzogthum: Recht Russen, Rot 

Russen, Wiß Russen, Schmolentzgi. Ulrich Richental, Das Konzil zu Konstanz. Faksimileausgabe,
bd. 2. Komentar und text, bearbeitet von O. Feger, Starnberg – Konstanz – Stuttgart, 1964, s. 182. 

154 Och zugend in, bottschaft von hertzog Wytolden von Lütow, von herr Dyspotten herzogen 
zu Ratzen, von dem Damenmür uß der großen und klainen Walachy, von den zwain küngen uß 
Türgen, von dem hertzogen uß wißen Russen... Ulrichs von Richental, Chronik..., s. 47. W rękopisie 
konstancjańskim „księcia Białych Rusinów” zastąpiono „książętami Białej i Czerwonej Rusi” (von 
den hertzogen usser wissen und roten Russen). Ulrich Richental, Das Konzil..., s. 180. Podobnie 
w wydaniu z 1483 r.: von den herczogen ausz der weissen vnd roten Reyssen... Cyt. za: F. Piekosiński, 
Goście..., s. 6 [133]. 

155 Hertzog Fedür von vißen Rüßen und herr zu Schmolenzgi. Ulrichs von Richental, Chronik...,
s. 191; F. Piekosiński, Goście..., s. 15 [142].

156 Der hertzog Fedur von Schmolentzgi in roten Russen. Ulrichs von Richental, Chronik...,
s. 207.

157 Der hertzog uß Schmolentzgi, der hertzog uß roten Russen und sust mere dann iii hundert irs 
glouben. Tamże, s. 139.
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żółty dwógłowy bez ogona)158. Stefan K. Kuczyński uważa, że pierwszy z herbów 
przypisany przez Richentala księciu Fiodorowi nie mógł być prawdziwy, gdyż 
właściwy herb ziemi smoleńskiej przedstawiał idącego niedźwiedzia159; o innych 
herbach w ogóle nie wspomina. Tymczasem niedźwiedź był litewskim herbem 
ziemi smoleńskiej, w Konstancji zaś przebywał ruski władca, broniący swoich 
praw do panowania w niepodległym Wielkim Księstwie Smoleńskim. W ruskiej 
heraldyce lew występuje powszechnie; był na przyklad jednym z herbów (czy też 
raczej emblematów) Nowogrodu Wielkiego160. Ruska jest także stylistyka lwów 
na drugim z herbów Fiodora: lew stojący na trzech łapach z podniesioną przednią 
i zwłaszcza ogonem zakończonym formami roślinnymi, co odrożniało ruskiego 
lwa heraldycznego od jego europejskich odpowiedników. Większych trudności 
interpretacyjnych nie stwarza też pierwszy z herbów księcia Fiodora: zarówno 
forma – podzielony na cztery pola na krzyż – jak i jego elementy są zachodnio-
europejskie. Orzeł pożerający lwa może symbolizować nadzieję na zwycięstwo 
dobra nad złem, Chrystusa nad Szatanem161. Krzyż z herbu Fiodora jego badacz 
G. Rażniow uważa za maltański, i wiąże jego obecność z hipotetycznym wstąpie-
niem księcia do zakonu joannitów162. Natomiast Alaksiej Szałanda skłonny jest 
uznać ten krzyż za herb Nowogrodu Wielkiego163. Opisany herb odzwierciedla 
losy jego właściciela i zaprojektowano go zapewne jako prywatny herb Fiodora. 
Trzy krzyże z trzeciego herbu to krzyże św. Jerzego; w połączeniu z dwugłowym 
orłem nawiązują do tradycji ruskiej, co pozwala także ten herb uznać za należący 
do Fiodora, gdyż o obecności innych Rurykowiczów na soborze konstancjań-
skim niczego nie wiadomo. 

Richental zamieścił też herb „księcia Pawła z właściwej Rusi; jest pod księ-
ciem Witoldem” (w niebieskim polu półlew biały w prawo wśród czerwonych 
płomieni)164. Franciszek Piekosiński, mimo iż zaliczył znaczenie sformułowania 
recht Reussen do prawdziwych łamigłówek, jednoznacznie utożsamił je z „Białą 
Rusią”, chociaż, jak sam zauważył, udzielny książę Białej Rusi o imieniu Paweł 
nie jest znany165. Jednak Richental odróżniał „właściwych Rusinów” zarówno od 

158 F. Piekosiński, Goście..., s. 9 [136].
159 S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993, s. 98.
160 А. Г. Силаев, Истоки русской геральдыки, Москва 2003, s. 86.
161 Г. Ражнев, Герб Смоленска, Смоленск 1993, s. 78–82; D. Forstner OSB, Świat symboliki 

chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 240–243, 275–280.
162 Г. Ражнев, Герб..., s. 79.
163А. Шаланда, Сымболіка й геральдыка Полацкае дзяржавы ў X–XV ст.ст., „Спадчына” 

2003, № 6 (154), s. 36.
164 Hertzog Paulus von rechten Rußen, ist under hertzog Witolten. Ulrichs von Richental, 

Chronik..., s. 207; F. Piekosiński, Goście..., s. 9 [136].
165 F. Piekosiński, Goście..., s. 9 [136].
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Herby książąt z Białej (1), Czerwonej (2, 3) i właściwej (4) Rusi 
w kronice Richentala
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„Białych Rusinów”, jak i od „Czerwonych Rusinów”. Określenie recht można też 
tłumaczyć jako „prawdziwy”, „prawy”. Aleś Bieły uważa, że „prawdziwi Rusini” 
mogli być przeciwstawiani znanym z innych źródeł niemieckich Rusinom 
„fałszywym” (valschen Ruzen), czyli prawosławnym. Określenie „prawdziwi” 
odnosiłoby się w tym wypadku do Rusinów-katolików166. Richental wymienia 
jednak także „właściwą Ruś” w sensie terytorialnym, co zmusza do odrzucenia 
tego domysłu. Gdyby nie stwierdzenie Richentala, że książę Paweł „jest pod Wi-
toldem”, można by rozważać hipotezę, że „właściwa Ruś” to Ruś w bezpośrednich 
granicach Korony Polskiej, gdyż w innym miejscu Richental ruskie miasta Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego wymienia jako leżące na Litwie, Korony Polskiej zaś 
– na Rusi, przy czym spis ten jest bardzo dokładny i bezbłędny167. Niestety, jak 
dotąd nikomu nie udało się zidentyfikować księcia Pawła, co nie pozwala na 
lokalizację jego włości.

W 1418 r. do Konstancji przybyła delegacja z prawosławnym metropolitą ki-
jowskim Grzegorzem Camblakiem na czele. W jej skład wchodzili prawosławni 
biskupi z Wielkiego Księstwa Litewskiego i Mołdawii oraz świeccy przedstawi-
ciele Kijowa, Smoleńska, Nowogrodu Wielkiego i innych miast. Delegacja miała 
zawrzeć unię między Kościołami prawosławnym a katolickim, a także uzyskać 
uznanie zwierzchnictwa Witolda nad Mołdawią i Nowogrodem Wielkim168.
Opisując uroczysty wjazd Camblaka do Konstancji w 1418 r., Richental zano-
tował: „Potem w sobotę, 19 dnia lutego, przyjechał szlachetny pan, pan Grze-
gorz, arcybiskup kijowski, z kraju Biała Ruś, ze Smoleńska”169. Niżej zaś pisze 
o Camblaku: „Wielki pan Grzegorz, arcybiskup kijowski. Graniczy on z panem 
Witoldem, księciem Litwy. I ogląda się na Turków. Ma tam trzech biskupów, 
a z drugiej strony rozciąga się do Białej Rusi”170. Z tych wzmianek druga pozo-
stawia wątpliwości, czy „Biała Ruś” znajdowała się pod jurysdykcją metropolity 
Camblaka. Niemniej jednak, zważywszy że Richental stwierdza, iż metropolia 
kijowska „graniczy” z Litwą, która niewątpliwie wchodziła w skład tej metro-

166 А. Белы, Хроніка..., s. 53. 
167 Por. F. Piekosiński, Goście..., s. 30 [157]–31 [158].
168 T. M. Trajdos, Metropolici kijowscy Cyprian i Grzegorz Camblak a problemy Cerkwi prawo-

sławnej w państwie polsko-litewskim u schyłku XIV i pierwszej ćwierci XV w., w: Balcanica Posna-
niensia. Acta et studia, t. 2, Poznań 1985, s. 213–214.

169 Darnach am samsstag, der was an dem xviiii tag des monats February, do rait in der hochwir-
dig herr, herr Jerg ertzbischoff zu Kyvionensis, usser dem land zu wißen Russen, zu Schmolentzgi.
Ulrichs von Richental, Chronik..., s. 136. Rękopis konstancjański wspomina w tym miejscu tylko 
o Rusi. Ulrich Richental, Das Konzil..., s. 251.

170 Item magnus dominus georgius Archiepiscopus Cunionensis. Et conjacet domino duci Witoldo 
de Littow. Et rescipit ad Thurcos. Ibi ipsi habet tres episcopos et ab altera parte tendit ad Russiam 
Albam. Tamże, s. 171.
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polii, określenie „rozciąga się do Białej Rusi” w świetle poprzednich wzmianek 
trzeba rozumieć raczej rozszerzająco, przez „włącznie”. Biskupi, którzy przybyli 
do Konstancji wraz z Camblakiem, to arcybiskup smoleński Hierasim, biskup 
turowski Eutymiusz Okuszkowicz i biskup połocki171.

Książę z „Białej Rusi” wspomniany jest także w poemacie Tomasza Pris-
schucha „Fundament soboru”, napisanym w 1418 r. Poeta wśród gości soboru 
wymienia jakiegoś potężnego księcia z Polski, z Litwy – księcia Świdrygiełłę, 
pewnego księcia z Białej Rusi, ponadto księcia krwi z Ostroga:

Von Polan manig herzog vest
Von Littaw herzog Schwitrigal
Was auch da an der fürsten zal,
von wißen Rußen ain herzog,
Mehr ain furst herzog von Ostrig172.

Pobytu Świdrygiełły i Daszka Ostrogskiego w Konstancji, podobnie jak 
identyfikowanego przez niemieckich komentatorów poematu z księciem 
z „Białej Rusi” Zygmunta Korybutowicza, nie potwierdzają żadne dokumenty 
związane z soborem. Księciem z „Białej Rusi” mógł być zatem tylko Fiodor, syn 
Jerzego173.

Franciszek Piekosiński dopatrzył się śladu „Czerwonej Rusi” w wymienio-
nym przez Richentala określeniu Cernia. Uznał je za identyczne z nazwą Ceruye
albo Ceruisia lub Zerfisia, która mogła, jego zdaniem, powstać jedynie z prze-
kręcenia i niezrozumienia przez Niemca Richentala polskiego terminu „Czer-
wona Ruś”174. Wywody Piekosińskiego w tej kwestii poddał druzgocącej krytyce 
Henryk Likowski. Nazwy Ceruia, Ceruisia, Zerfisia, które Piekosiński wywodzi 
od „Rusi Czerwonej”, w istocie oznaczają Serbię, a słowo Cernia, przytoczone 
przez Piekosińskiego, jest tylko błędem drukarskim, gdyż powinno mieć postać: 
Ceruia. Kraj zaś Posen, którego Piekosiński nie zdołał zidentyfikować, to po 
prostu Bośnia175. Wyjaśnienia Likowskiego wypada uznać za słuszne. 

171 J. Begunov, Weisse..., s. 304.
172 J. Caro, Geschichte Polens, th. 3. 1386–1430, Gotha 1869, s. 447.
173 A. Белы, Хроніка..., s. 54–55.
174 F. Piekosiński, Goście..., s. 28 [155]. Jako mniej prawdopodobne Piekosiński gotów był do-

puścić pochodzenie nazwy Cernia od polskiego wyrazu „Czernia”, gdyby można przypuścić, że tak 
określano kraj zasiedlony przez czerń tatarską. Hipoteza ta jest tak wątpliwa, że można ją śmiało 
odrzucić. 

175 X. [H.] Likowski, rec.: F. Piekosiński, Goście polscy na soborze konstancyjskim, osobne 
odbicie z t. XXXVII Rozpraw Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności 
w Krakowie, Kraków 1898, „Kwartalnik Historyczny”, R. XIII, 1899, s. 578–582.
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Wracając do Richentala: analizowane wyżej nazwy („właściwa”, Biała”, „Czer-
wona”) nie wyczerpują wszystkich określeń Rusi znajdowanych w jego kronice, 
gdyż wymienia on jeszcze: „W Głębokiej Rusi miasto: Smoleńsk, Nowogród 
Wielki, Złota Baba”176. Dodajmy, że legenda o „Złotej Babie” była popularna 
w piętnasto- i szesnastowiecznej Europie. Pogańskiego bałwana o tej nazwie 
lokowano zazwyczaj na końcu znanego świata. Maciej z Miechowa umieścił go 
za Wiatką, „na granicy Białej Rusi”, „po drodze do Scytii”177.

Zdaniem A. Biełego, zarówno nazwy „Biała Ruś”, jak i „Biali Rusini” w kronice 
Richentala odnoszą się do Nowogrodu Wielkiego. Smoleńsk, leżący właściwie 
w „Czerwonej Rusi”, został zaliczony przez Richentala do „Białej Rusi” tylko 
dlatego, że na soborze obecny był wspomniany wcześniej książę Fiodor, który 
przybył z Nowogrodu Wielkiego i był jakby jego przedstawicielem178. Zwróćmy 
wszakże uwagę, że delegaci Nowogrodu Wielkiego przybywali na sobór wraz 
z delegacjami Litwy, Fiodor nie mógł więc być reprezentantem tej republiki. 
Nowogród Wielki w rękopisie aulendorfskim występuje zresztą osobno, obok 
trzech rodzajów Rusi: „właściwej”, „Czerwonej” i „Białej”. W rękopisie konstan-
cjańskim figuruje zaś jako jedno z siedmiu „cesarstw” w Tatarii: „wielkie miasto 
i królestwo Nowogród Wielki”179. Nowogród Wielki w żadnym wypadku nie 
leżał zatem na „Białej Rusi”; jego właściwą lokalizacją jest „głęboka Ruś”. Kłopoty 
Richentala z umiejscowieniem Smoleńska rzeczywiście związane były z obec-
nością w Konstancji Fiodora Jurjewicza, który przybył z Nowogrodu Wielkiego 
i zgłaszał pretensje do księstwa smoleńskiego. Stąd też kronikarz umieszczał 
Smoleńsk to w „głębokiej Rusi” razem z Nowogrodem Wielkim, to w „Białej” 
lub „Czerwonej Rusi”.

Dzieło Ulryka Richentala nie pozwala na jednoznaczne ulokowanie „wła-
ściwej”, „Białej” i „Czerwonej Rusi” i ich mieszkańców. Sam Richental naj-
wyraźniej nie nie miał jasnego wyobrażenia, gdzie takie kraje miałyby leżeć. 
Niewątpliwie należały one według niego do włości Witolda. „Czerwoną Ruś” 
i „Czerwonych Rusinów” Richental stworzył zapewne samodzielnie w opozycji 
do „Białej Rusi” i „Białych Rusinów”, ponieważ nazwy te były już dość szeroko 
używane. Ponieważ granice „Białej” i „Czerwonej Rusi” u Richentala częściowo 

176 In Hinderreisen die stet: Schmelenczgi, Grosznouagrot, Aurea vetula. Cyt. za: F. Piekosiński, 
Goście...., s. 31 [158].

177 Maciej z Miechowa, Opis Sarmacji Europejskiej i Azjatyckiej, wstęp H. Barycz, z jęz. łac. 
przeł. i wstępem opatrzył T. Bieńkowski, Wrocław 1972, s. 76, 80.

178 А. Белы, Хроніка..., s. 52–53.
179 Und in der Tartary sind siben kayserthum: die groß stat und das küngrich zu Gross Novagrot.

Ulrich Richental, Das Konzil..., s. 182.
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się nakładają, jego informacje różnie później odczytowano. Będzie to dotyczyć 
również polskich autorów.

Na koniec zauważmy, że u Richentala pojawiają się po raz pierwszy trzy Rusie 
i trzy rodzaje Rusinów, chciaż jeszcze nie w „kolorowej” triadzie znanej z czasów 
późniejszych. Jednakże na stronach dzieła Mügelna, często przepisywanego 
w XV w., bytowali już „Czarni Rusini”, istniały więc już wszystkie elementy tej 
triady. Skomponowanie jej było tylko kwestią czasu.

Klasyczna barwna triada: „Ruś Biała”, „Czarna” i „Czerwona” 
na „Mapie świata” Fra Mauro 

Trzy Rusie w klasycznym „trójkolorze”: „Biała, Czarna i Czerwona” po raz 
pierwszy znalazły się na mapie świata Fra Mauro. Fra Mauro, kameduła z klasz-
toru San Michaele na weneckiej wyspie Murano w latach 1457–1459 wykonał 
swoją Mappamondo z pomocą Andrzeja Biancho na zamówienie portugalskiego 
króla Alfonsa V. Oryginał mapy zaginął. Zachowała się w formie kopii, wykona-
nej dla senatu Wenecji180.

Na mapie Fra Mauro trzy „kolorowe” Rusie leżą w „Azji”, która – zgodnie 
z ówczesnymi wyobrażeniami – zaczyna się za rzeką Don (Tanais). Azjatycką 
część Rusi autor nazywa z grecka Rossia i utożsamia z „Sarmacją” (Sarmatia ver 
Rossia in Asia), niewątpliwie pod wpływem Ptolemeusza. Ruś europejska to w od-
różnieniu od Rusi „azjatyckiej” Ru[th]enia. „Biała Ruś” (Rossia Bianca) na mapie 
Fra Mauro położona jest na północy, między Wołgą a „Morzem Białym” (El mar 
Bianco). „Morze Białe” to prawdopodobnie Jezioro Białe, gdyż z tego „morza” 
wypływa lewy dopływ Wołgi, Szeksna. „Biała Ruś” znalazła się na wschód od 
Kamy, co wynika ze słabej orientacji Fra Mauro w realiach geograficznych 
Europy Wschodniej. W okolicy „Białej Rusi” zaznaczono Nowogród (Nograt).
Niewątpliwie chodzi tu o Nowogród Wielki, który – jak podaje Fra Mauro 
w dopisku – „jest bardzo bogaty” (nuo grado qui e uno uescouado richissimo).

Dopisek na mapie informuje, że część Rusi, która leży po tej stronie Morza 
Białego nazywa się „Biała”, po tamtej stronie rzeki Czarnej leży „Ruś Czarna”, 
po tamtej zaś stronie rzeki Czerwonej – „Czerwona”. Tatarzy nazywają Morze 

180 T. Gasparrini-Leporace, Il mappamondo di Fra Mauro, Venezia 1956. Tamże krótkie studium 
wprowadzające R. Almagia (s. 5–10). Wydawnictwo to zawiera odczyty wszystkich napisów. 
K. Buczek, Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku. Zarys analityczno-syntetyczny, Wrocław 
– Warszawa – Kraków 1963, s. 13–14.
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Białe Hactenus, rzekę Czarną – Carasu, a rzekę Czerwoną – Cozusu181. Karasu 
i kozusu w językach tureckich rzeczywiście oznaczają odpowiednio „czarną” 
i „czerwoną rzekę”, lecz już hactenus to po prostu „dotąd, tak daleko” po łacinie182.
Aleksander Sołowjow dopatrzył się na mapie Fra Mauro podziału na Ruś mo-
skiewską (Rossia Bianca), litewską (Rossia Negra) i polską (Rossia Rossa)183.
Witold Mańczak uznał objaśnienie Fra Mauro za spreparowane ad hoc184. Tak 
też zapewne było w rzeczywistości.

„Białą Ruś” umieścił na swej na mapie także kardynał Mikołaj z Kuzy 
(1401–1464). Jej oryginał niestety nie zachował się. Na opartych na niej mapach 
„Biała Ruś” (Albae Russiae pars) znajduje się w północno-wschodnim rogu, na 
wschodnim brzegu Zatoki Fińskiej. Jak się powszechnie przyjmuje, znajomość 
ziem Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego Mikołaj z Kuzy zawdzięczał wia-
domościom uzyskanym od Jana Długosza. Teoretycznie polski historyk mógł 
być także informatorem Fra Mauro185. Jeśli nawet tak było, wiadomości o „Białej” 
(a także „Czarnej” i „Czerwonej” w wypadku Fra Mauro) Rusi żaden z tych kar-
tografów nie otrzymał od Długosza, gdyż ten „kolorowych” nazw Rusi nie znał. 
Natomiast już wcześniej nie były obce „kolorowe” nazwy Wenecjanom, chociaż 
w odniesieniu do innych ludów. Andrzej Dandolo (zm. 1354 r.) wzmiankuje 
o „Białej” i „Czerwonej Chorwacji” niewątpliwie pod wpływem Popa Duklanina, 
który wymienia także naród o nazwie Nigri Latini, później znany pod nazwą 
Morovlachi186.

Pierwsze wzmianki o „Białej Rusi” w literaturze w języku ruskim 

Pierwsza wzmianka o „Białej Rusi” w języku ruskim pojawiła się w drugiej 
połowie XV w. w literaturze związanej z unią florencką. W soborze ferraryjsko-
-florenckim, na którym zawarto unię Kościoła wschodniego z Rzymem, brała 
udział delegacja metropolii kijowskiej z przekonanym zwolennikiem unii metro-
politą Izydorem, Grekiem, na czele. W jej skład wchodził suzdalski hieromnich 

181 Parte de Rossia che e de qua dal mar Bianco se chiama bianca. Quela che de la dal fiume 
Negro se chiama Negra. E quela che e de la dal fiume rosso se chiama Rossa. E tartari chiamano 
mar Bianco Hactenus fl. Negro Carasu fl. Rosso Cozusu. T. Gasparrini-Leporace, Il mappamondo...,
s. 61. 

182 А. Белы, Хроніка..., s. 212 (przyp. 280).
183 А. Соловьев, Белая..., s. 45.
184 W. Mańczak, Biała..., s. 33.
185 S. Alexandrowicz, Rozwoj kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy 

XVIII wieku, Poznań 1989, s. 31.
186 A. Соловьев, Белая..., s. 36.
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Symeon, który napisał „Powieść o ósmym soborze”. Nazwa „Biała Ruś” znalazła 
się w opartym na „Powieści” kompilacyjnym utworze polemicznym zatytuło-
wanym „Słowo wybrane z ksiąg świętych, które są przeciw łacinnikom”187. Za 
autora „Słowa” uchodzi Pachomiusz Serb, a powstanie tego utworu wiąże się 
z wyborem w 1461 r. kolejnego, niezależnego od Konstantynopola metropolity 
moskiewskiego – Teodozjusza188.

Autor „Słowa” włożył w usta cesarza bizantyńskiego Jana VIII Paleologa, 
który rzekomo prosił papieża Eugeniusza IV o odłożenie obrad soborowych do 
przyjazdu przedstawicieli Wasyla II, następujące słowa: „Ziemie wschodnie są 
Ruskie, większe prawosławie i wyższe chrześcijaństwo Białej Rusi, w nich jest 
wielki hospodar brat mój Wasil Wasilewicz, jemuż wschodni carowie są po-
słuszni i wielcy książęta z ziemiami mu służą (...)”189. „Biała Ruś” jest tu tożsama 
z „Wielką Rusią”, o której autor pisze, że tak ją nazywają cudzoziemcy z Zachodu 
(славна бе земля та и фрязове зовуть ее Великая Русь)190. Obie nazwy odnoszą 
się raczej do wszystkich ziem ruskich, nie zaś tylko do państwa moskiewskiego.

Autor „Słowa” nie mógł zaczerpnąć nazwy „Biała Ruś” z piśmiennictwa bi-
zantyńskiego, gdyż pierwszym greckim pisarzem, który użył „kolorowych” nazw 
Rusi, był historyk Chalkonkodyl działający Konstantynopolu w latach siedem-
dziesiątych XV w., a więc już pod panowaniem tureckim. Chalkonkodyl Ruś 
określał jako „Sarmację”, Tatarów jako „Scytów”, a Słowian jako „Illirów”. „Białą 
Sarmacją” nazywał północną część Rusi i umieszczał w niej Nowogród Wielki, 
rządzony przez arystokrację i przewyższający bogactwem wszystkie miasta 
„Białej i Czarnej Sarmacji”. Do „Czarnej Sarmacji”, rządzonej przez tyranów, za-
liczał księstwa Moskwy, Kijowa, Tweru i niepoddające się identyfikacji księstwo 
„Chorowa”. Aleksander Sołowjow określa terminologię Chalkonkondyla jako 
„grecko-turecką”191. Zarówno Grecy, jak i Turcy rzeczywiście używali „koloro-
wych” nazw na oznaczenie ludów i ich ziem. Niemniej jednak, co przyznaje sam 
Sołowjow, w odniesieniu do Rusi Grecy stosowali w tym okresie tylko nazwy 
„Wielka” i „Mała Ruś”, a żadnych bezpośrednich źródeł tureckich, z których 
Chalkonkodyl mógłby zaczerpnąć materiał do swego opisu, Sołowjow nie 
wskazuje. Chalkonkodyl jest być może pierwszym greckim pisarzem, który użył 

187 А. Белы, Хроніка..., s. 58.
188 A. Bolek, Unia florencka w literaturze Rusi Moskiewskiej, „Krakowskie Zeszyty Ukraino-

znawcze / Краківські Українознавчі Зошити”, t. 5–6, 1996–1997, s. 48.
189 Восточнии земли суть Рустии большее православие и вышшее хрисианьство Белые 

Руси, в них же есть государь великы брат мои Василеи Васильевич, ему же въсточнии царие 
прислухают и велиции князи с землями служат ему... Cyt za: А. Белы, Хроніка..., s. 58.

190 А. Соловьев, Великая..., s. 58–59.
191 Tenże, Белая..., s. 44–45.
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192 J. Garbacik, Kallimach Filip Buonacorsi, PSB, t. 11, s. 494.
193 А. Белы, Хроніка..., s. 68–69.

„kolorowej” terminologii w stosunku do ziem ruskich. O wiele więc bardziej 
prawdopodobne jest zapożyczenie przez bizantyńskiego historyka „kolorowych” 
nazw Rusi z literatury Zachodu, gdzie używano ich od dawna. Zaliczenie przez 
Chalkonkodyla Moskwy do państw rządzonych przez tyranów nijak się ma do 
rzekomego panegiryku Jana VIII Paleologa na cześć Wasila II, zamieszczonego 
w „Słowie”. Pochwała arystokratycznych rządów w Nowogrodzie Wielkim (który 
notabene w tych latach znalazł się pod panowaniem moskiewskim) świadczy 
o poglądach republikańskich. Warto więc zauważyć, że w tym samym czasie, 
kiedy Chalkonkodyl pisał swoje dzieło, w Stambule przebywał Kallimach, zmu-
szony do emigracji po wykryciu republikańskiego spisku zawiązanego przez 
zwolenników Pomponiusza Leto192. Sam zaś Leto, który w latach 1479–1480 
podróżował do Tany (współczesny Azow) u ujścia Donu, w swoich wykładach 
podaje, że rzeka Boh (Hypanis) „rodzi się w błotach Białoscytów” (in paludes 
Leucoscytharum). W innym miejscu Leto stwierdza, że w „Sarmacji” posługują 
się siedmioma językami, z których najbardziej rozpowszechniony jest język scy-
tyjski, nazywany także ruskim. Zatem Leucoscythi to bez wątpienia wyszukana 
forma nazwy „Białorusini”193.

Można zakładać, że zarówno Chalkonkodyl, jak i autor „Słowa” termin 
„Biała Ruś” zaczerpnęli z piśmiennictwa zachodniego. Pośrednio wskazuje 
to na autorstwo Pachomiusza Serba, który w odróżnieniu od współczesnych 
sobie ruskich pisarzy cerkiewnych znał literaturę łacińskojęzyczną. Zdaniem 
A. Biełego, Pachomiusz mógł poznać tę nazwę w Nowogrodzie Wielkim, 
w którym wcześniej przebywał. Bieły nie wątpi w nowogrodzkie pochodzenie 
„Słowa” oraz zawartej w nim wzmianki o „Białej Rusi”. Przeniesienie nazwy 
z Nowogrodu Wielkiego na Moskwę widzi jako wyraz moskiewskich pretensji 
do panowania nad nowogrodzką republiką. Ponieważ Nowogród Wielki przy-
łączono do państwa moskiewskiego w latach 1471–1478, Bieły dopuszcza, że 
nazwa „Biała Ruś” trafiła do „Słowa” i moskiewskich latopisów dopiero wtedy. 
Nie ma jednak żadnych dowodów na to, że Nowogrodzianie znali zachodnioeu-
ropejską nazwę „Biała Ruś” jako określenie swego państwa. Powstanie „Słowa” 
wiąże się, jak już była o tym mowa, raczej z wyborem w 1461 r. metropolity 
moskiewskiego Teodozjusza, niezależnego od Konstantynopola niż ze sporami 
moskiewsko-nowogrodzkimi. Natomiast pojawienie się nazwy „Biała Ruś” w pi-
śmiennictwie moskiewskim w rzekomej wypowiedzi Jana VIII Paleologa wydaje 
się być związane raczej ze ślubem wielkiego księcia moskiewskiego Iwana III 
z krewniaczką ostatniego cesarza bizantyńskiego Zofią Paleolog, podopieczną 
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papieża Sykstusa IV. Małżeństwo zaaranżował grecki (unicki) kardynał Bessa-
rion (Wissarion), który przebywał we Włoszech od 1439 r. (zm. 1472 r.). Ślub 
ten był częścią wspólnego planu Greków i papieża, mającego na celu włączenie 
Moskwy do wielkiego sojuszu antytureckiego194. Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że pod cichym protektoratem kardynała Bessariona powstała rzymska 
Akademia Pomponiusza Leto195.

W 1472 r. sekretarz kardynała Amantiego, Jakub Maffei z Voltery, zapisał 
w dzienniku przyjęć poselstwo od Iwana III z osiadłym w Moskwie Włochem 
Janem Baprystą Volpem na czele: „Dziś byli zaproszeni do rady z okazji przy-
bycia posłów Iwana, księcia Białej Rusi” (oratores Ioannis ducis Albae Russiae).
Nazajutrz posłowie przedstawili krótki list z następującymi słowami w języku 
ruskim (in lingua ruthenica): „Książę Białej Rusi Iwan bije czołem wielkiemu 
Sykstusowi, rzymskiemu arcykapłanowi i nauczycielowi”196. Kiedy Volpe wraz 
z Zofią Paleolog wracał do Moskwy przez Norymbergę, Iwan III był dla jej 
mieszkańców „księciem w Białej Rusi”197. Także Wenecjanin A. Contarini, który 
w 1476 r. w podróży z Persji dotarł do Moskwy, opisał Iwana III jako „księcia 
Iwana, władcę Wielkiej Białej Rusi”198.

Władcami „Białej Rusi” nazywają jednak wielkich książąt moskiewskich 
tylko cudzoziemcy, gdyż nie natrafiono na żadne dokumenty wystawione przez 
Iwana III i Wasila III, w których pojawiłoby się takie określenie199. Małżeństwo 
Iwana III z Zofią Paleolog wniosło na dwór moskiewski powiew Zachodu. 
W świcie Zofii przybyło do Moskwy wielu Włochów i zitalianizowanych Greków. 
Iwan III zaprosił z Włoch architektów i rzemieślników, którzy zbudowali nowy 
Kreml w stylu mediolańskim: otoczyli siedzibę wielkiego księcia fortyfikacja-
mi w niewidzianej dotychczas w Moskwie skali, wznieśli tu pałac (Грановитая 
палата), będący niemal odbiciem pałacu w Ferrarze i trzy monumentalne 
cerkwie, których architektura imituje styl ruski, lecz ozdobiono je niezliczonymi 
renesansowymi detalami. Nawet napis na głównej bramie Kremla wykonano nie 
cyrylicą, lecz łacinką. Przede wszystkim jednak przybysze z Włoch zaszczepili 
Moskwie własną formę bizantynizmu, w swej istocie zachodniego200. Niejako 
przy okazji świta Zofii Paleolog przyniosła do Moskwy także nieznane tu dotąd 
łacińskie miano Alba Russia.

194 Э. Кінан, Расейскія прэтэнзіі на рускую спадчыну, АRCHE, 1999, № 2, s. 240.
195 J. Olkiewicz, Kallimach doświadczony, Warszawa 1981, s. 31.
196 magno sixto Pontifici Romano instituturi Ioannes dux Albae Russiae percussa manu fronte 

reverentium exhidet. Cyt za: А. Белы, Хроніка..., с. 65, 206.
197 ein herzog in weissen Reussen. Cyt za: А. Белы, Хроніка..., s. 207.
198 A. Soloviev, Weiss..., s. 14–15.
199 А. Белы, Хроніка..., s. 65.
200 Э. Кінан, Расейскія..., s. 240–241.
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Nazwa „Biała Ruś” pojawia się jeszcze raz w „Nomokanonie” (Кормчая)
z 1493 r., w zamieszczonym w tej księdze tekście statutu księcia nowogrodzkie-
go Wsiewołoda (pierwsza połowa XIII w.). We wstępie do tego statutu podano, 
że Olga i Włodzimierz przyjęli chrzest od patriarchy konstantynopolitańskiego 
Focjusza, „wziąwszy pierwszego metropolitę Michała z ziemi trapezuntckiej do 
Białej Rusi grodu Kijowa, który ochrzcił całą ziemię ruską”201. Passus „z ziemi 
trapezunckiej do Białej Rusi grodu” to interpolacja kopisty statutu (w innych 
rękopisach takich słów nie ma), ale dokonana już pod koniec XV w. „Biała Ruś” 
oznacza tu chyba „całą ziemię ruską”.

W okresie ożywienia tendencji unijnych w latach siedemdziesiatych XV w. 
pojawiła się być może nazwa „Biała Ruś” w piśmiennictwie ruskim Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Wśród sygnatariuszy tzw. „Poselstwa do papieża rzym-
skiego Sykstusa IV od duchowieństwa i od książąt i panów ruskich w roku 1476” 
występuje „Prawowierne księżę Demetry Wiaziemski, syn książęcia Konstanty-
now z Białej Rusi”. Dokument, wystawiony rzekomo przez metropolitę Mizaela 
(Misaiła), odnaleziony został przez unickiego metropolitę kijowskiego Hipa-
cego Pocieja na początku XVII w. Ponieważ unita Pociej wykorzystał posłanie 
Mizaela jako dowód na to, że unia brzeska miała korzenie we wcześniejszej unii
florenckiej, dokument od razu wzbudził liczne wątpliwości. Przeciwnicy unii 
z Melecjuszem Smotryckim na czele natychmiast zarzucili Pociejowi fałszer-
stwo. Wieloletnia dyskusja zdaje się zmierzać do uznania posłania Mizaela za 
odzwierciedlające rzeczywiste wydarzenia i tendencje unijne w kościele ruskim 
w tym okresie202.

Wątpliwości budziła też lista świadków podpisanych pod posłaniem 
Mizaela. Identyfikacją jego sygnatariuszy zajął się ostatnio Henryk Lulewicz. 
Wykorzystanie nowych źródeł pozwoliło mu stwierdzić, że nie da się podwa-
żyć wiarygodności poselstwa Mizaela na podstawie zamieszczonej tam listy 
świadków. Wymienione postacie okazały się jak najbardziej rzeczywiste, a na 
dodatek przystające do realiów epoki. Pewne szczegóły ich tytulatury wskazują 
natomiast, że na początku XVII w. dokonano niechybnie modernizacji owej listy 
i w tym jedynie zakresie możemy dopatrywać się ingerencji ze strony metropo-
lity Pocieja i jego współpracowników203.

201 М. Владимирский-Буданов, Хрестоматия по истории русскаго права, изд. 5, Санкт-
-Петербург – Киев 1899, s. 242.

202 H. Lulewicz, Problem identyfikacji postaci na Rusi Litewskiej w drugiej połowie XV wieku,
w: Świat pogranicza. Zbiór rozpraw dedykowanych prof. Tadeuszowi Wasilewskiemu z okazji 70-
-lecia urodzin, Warszawa 2003, s. 97–99.

203 Tamże, s. 114–115.
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Niestety, książę Dymitr Konstantynowicz Wiaziemski jest najmniej zna-
nym z trzech kniaziów występujących jako sygnatariusze poselstwa Mizaela. 
Jego ród wywodził się z gałęzi Rurykowiczów panującej niegdyś w Smoleńsku. 
Jego syn Michał w 1492 r., w trakcie wojny z Moskwą dostał się do niewoli, 
a całe księstwo wiaziemskie zajęły wojska Iwana III204. Jako potomek książąt 
smoleńskich Dymitr teoretycznie mógł pisać o sobie „z Białej Rusi”, skoro 
z górą pół wieku wcześniej czynił tak Fiodor, syn ostatniego wielkiego księcia 
smoleńskiego Jerzego. Co najmniej równie prawdopodobny jest jednak dopisek 
redaktora dokumentu, Pocieja, który na początku XVII w. dostosował jego treść 
do współczesnych wyobrażeń. Wiaźma od dawna była posiadłością moskiewską 
i mógł uznać, że trzeba ją dokładniej lokalizować205.

„Słowo wybrane z ksiąg świętych, które są przeciw łacinnikom” i zależne 
od niego zapisy w redakcji latopisu moskiewskiego oraz „Nomokanon” z 1493 
roku pozostają więc jedynymi piętnastowiecznymi tekstami w języku ruskim, 
w których w sposób niepodważalny występuje nazwa „Biała Ruś”.

*

Podsumowując: „Biała Ruś” (Alba Ruscia) z Descriptiones terrarum może 
być pochodną węgierskiego określenia „ziemia Rusinów Białych”, przechowa-
nego w Vitae s. Kyngae w królewskim tytule władcy Halicza Kolomana (rex 
Ruthenorum Alborum). Traktat powstał około 1260 r. Jego autorem był raczej 
Henryk biskup Jaćwieży, czeski dominikanin. Użyta w „Opisie” nazwa „Biała 
Ruś” może dotyczyć ziemi drohickiej, grodzieńskiej, nowogródzkiej i połockiej, 
gdzie równolegle działalnością misyjną obok Jaćwięgów i Litwinów obejmowa-
no także Rusinów. Wydaje się przy tym, że kupca-łacinnika, który był w Karelii, 
brat Wojsław najłatwiej mógł spotkać w Połocku.

Nazwy „Biała Ruś” i „Biali Rusini” mogą wywodzić się z literatury poświę-
conej historii Królestwa Węgier. „Kolorowe” nazewnictwo wiąże się zazwyczaj 
z terminologią właściwą ludom wschodnim, zwłaszcza z oznaczaniem stron 
świata, a także potęgi i szlachetnego urodzenia. Zwolennicy indoeuropejskie-
go pochodzenia „kolorowych” nazw wskazują na ich występowanie u ludów 
tej grupy jedynie w starożytności. Jednakże dobrze udokumentowany przykład 
pojawienia się w IX w. „kolorowych” nazw poza stepowym, wschodnim kręgiem 
kulturowym, bo w języku staroirlandzkim, świadczy o możliwości niezależnego 
powstawania takich nazw w średniowieczu na gruncie zachodnioeuropejskim. 

204 Tamże, s. 107.
205 Я. Станкевіч, Гістарычныя творы, Менск 2003, s. 659–660.
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W tej sytuacji można jedynie stwierdzić stanowczo, że żadnego uzasadnienia 
nie ma wiązanie „kolorowego” nazewnictwa ludów średniowiecznej Europy 
z terminologią tatarską.

Zabieg zamiany nazw etnicznych był w średniowiecznej literaturze histo-
rycznej stosowany nagminnie. Pisarze albo nadawali współczesnym sobie ludom 
starożytne nazwy, albo aktualizowali terminologię, przenosząc nazwy współcze-
snych sobie ludów zamieszkujących określone terytorium na ich poprzedników. 
To samo można powiedzieć o przenoszeniu z jednych ludów na drugie epitetów 
„Biali”, „Czarni” i „Czerwoni”, lub wręcz nadawaniu ich ad hoc, jak w wypadku 
„Białych i Czarnych Węgrów” w „Powieści minionych lat”. 

Jeśli jednak na samym początku, w XIII w., nazwy „Biali Rusini” i „Biała Ruś” 
miały jakiekolwiek symboliczne znaczenie, to należy go szukać nie w „koloro-
wej” terminologii ludów stepu lub morza, lecz w symbolice kolorów Kościoła ka-
tolickiego, której kanon ustalił papież Innocenty III. W symbolice tej kolor biały 
zajmował miejsce najwyższe, a nazwę „Biali Rusini” należy tłumaczyć zgodnie 
z przenośnym znaczeniem łacińskiego słowa albus – „dobry, przyjazny”. „Biali 
Rusini” to dla katolickich misjonarzy Rusini „dobrzy, przyjaźni”, bo uznający 
zwierzchnictwo papieskie, w odróżnieniu od wrogich Rusinów – „schizmaty-
ków”. 

W XIV w. były to już nazwy czysto literackie. Poza jakimkolwiek kontek-
stem znaczeniowym przenosiły się od jednego autora do drugiego. Łańcuch 
zapożyczeń można ustalić z niemal całkowitą pewnością: z zagionych kronik 
węgierskich przeszły do „Żywotu św. Kingi” i kroniki przypisywanej Janosowi 
Ketyi (Anmin). Od Ketyi wędrowały do Petera Suchenwirta i Jana z Czarnkowa. 
Równocześnie Henryk Mügeln na podstawie kronik węgierskich stworzył obok 
„Białych Rusinów” także „Czarnych Rusinów”. Z poezją opiewającego wyprawy 
austriackich Krzyżaków Suchenwirta nazwa trafiła do Krzyżaków nad Bałtykiem. 
Ulryk Richental miał już solidną bazę źródłową; od siebie dodał tylko „Czerwo-
nych Rusinów”. Od czasów Richentala „Biała Ruś” znana jest w całej Europie.

Ułożenie kolejnych wzmianek o „Białych Rusinach” i „Białej Rusi” w ciągu 
chronologicznym pozwala zrozumieć, że nie była to nazwa wędrowna, przypad-
kowo odnoszona do różnych krajów i ich mieszkańców. Pomijając „Białą Ruś” 
w „Opisie krajów”, której pewna lokalizacja jest niemożliwa, wzmianki z XIV 
i XV w. można ułożyć w logiczny wzór. W miarę poznawania Rusi, „ziemią 
Białych Rusinów” i „Białą Rusią” nazywane są jej coraz odleglejsze obszary: na 
początku XIV w. Halicz, w połowie tego wieku Bełz, Włodzimierz Wołyński, 
później Izborsk i Połock, a na początku następnego stulecia Psków, Nowogród 
Wielki, Smoleńsk, Twer, Kijów i Moskwa. 
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206 А. С. Мыльников, Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Пред-
ставления об этнической номинации и этничности XVI – начало XVIII века, Санкт-Петер-
бург 1999, s. 57–73. 

Okresy pojawiania się nazwy „Biała Ruś” łączą się z kolejnymi soborami, 
poruszającymi problem przyłączenia do Kościoła zachodniego wyznawców 
obrządku wschodniego: laterańskim czwartym, lyońskim, konstancjańskim 
i ferraryjsko-florenckim. W sposób pośredni wskazuje to na jej początkowo 
misyjny charakter. Traktowana przez Zachód jako miano Rusinów uznających 
zwierznictwo papieskie, w polemice Moskwicinów z ustaleniami unii florenc-
kiej na moment zamieniła się w swoje przeciwieństwo i stała się określeniem 
prawosławnej Rusi. W tym znaczeniu później jednak nie występuje, gdyż jej 
dalszy żywot miał czysto geograficzny charakter. 

Wyobrażeniom zachodnich Europejczyków o „Białej”, „Czarnej” i „Czer-
wonej Rusi” w XVI–XVIII w. poświęcił sporo miejsca w swej pracy Aleś Bieły. 
Wiele cennych informacji zebrał także Aleksander Mylnikow. Autor ten spo-
rządził nawet specjalną tablicę, przedstawiajacą niekonsekwencję w stosowaniu 
tych terminów w literaturze zachodnioeuropejskiej (przede wszystkim niemiec-
kiej)206. W dalszej części swojej pracy nie będę zajmować się tymi sprawami, po-
nieważ uważam, że Bieły wystarczająco udowodnił tezę, iż recepcja nazwy „Biała 
Ruś” jako własnej wśród mieszkańców dzisiejszej Białorusi nastąpiła w XVI w. 
pod wpływem polskiej literatury historyczno-geograficznej. Dlatego też w na-
stępnym rozdziale skupię swoją uwagę na poglądach polskich pisarzy o „Białej 
Rusi” i jej miejscu w ogólnym obrazie Rusi w oczach Polaków.
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Rozdział II

POLSCY PISARZE O „BIAŁEJ RUSI”

Najstarsze polskie źródło pozwalające poznać polską opinię o Rusi – kronika 
anonima zwanego Gallem – nie zawiera żadnych informacji o jej wewnętrznym 
zróżnicowaniu. Zwraca uwagę co najwyżej pominięcie milczeniem w kronice 
dzielnicy Rościsławiczów, przyszłej ziemi halickiej1. Krakowskiemu biskupowi 
Mateuszowi Ruś w połowie XII w. jawi się jako osobny świat, a lud ruski jako 
„liczny niby gwiazdy”2.

Wincenty Kadłubek w tej części swojej kroniki, w której wykłada wydarzenia 
na Rusi według Galla Anonima, ujmuje ją jako jedno królestwo. Począwszy od 
połowy XII w. zauważa istnienie na Rusi sieci udzielnych księstw. Natomiast gdy 
opowiada o wydarzeniach na granicy polsko-ruskiej od końca XII w., wymienia 
ruskie „prowincje” (provinciae): przemyską, włodzimierską czy brzeską. Szczegól-
ne miejsce zajmuje w jego kronice księstwo halickie, które nazywa królestwem 
(regnum Galiciensium), co wiąże się z otrzymaniem korony halickiej przez Kolo-
mana3.

Jak już o tym była mowa, w „Żywocie św. Kingi”, datowanym przed 1329 
rokiem, wuj błogosławionej Kingi Koloman nazwany jest „królem Rusinów 
Białych”. Wzmiankę tę nieznany autor zaczerpnął z węgierskiego źródła i można 
ja traktować jako przypadkową. 

W tym samym czasie pojawia się określenie „Mała Ruś”. Papież Jan XXII 
w liście do arcybiskupa gnieźnieńskiego z 1327 r. wspomina o podległym 

1 J. Powierski, Ruś w opiniach najwcześniejszych polskich kronikarzy, w: Polacy o Ukraińcach, 
Ukraińcy o Polakach. Materiały z sesji naukowej, red. T. Stegner, Gdańsk 1993, s. 25.

2 B. Kürbis, Cystersi w kulturze polskiego średniowiecza. Trzy świadectwa z XII wieku, w: Hi-
storia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, red. J. Strzelczyk, Poznań 1957, 
s. 324; Н. И. Щавелева, Послание епископа краковского Матвея Бернарду Клеровскому об 
„Обращении руских”. Древнейшие государства на територии СССР. Материалы и иследо-
вания 1975 г., Москва 1976, s. 113–121. 

3 Н. И. Щавелева, Польские латиноязычные средневековые источники, Москва 1990, 
s. 17.
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diecezji lubuskiej kościele „znajdującym się w granicach Małej Galacji, nazy-
wanej Rusią, mianowicie w miejscowości Włodzimierz”4. Zdaniem A. Soło-
wiowa, należy ów zapis odczytać: „W granicach Małej Rusi, nazywanej Galicją, 
w mieście Włodzimierzu”5. Ostatni książę halicko-włodzimierski, Jerzy II (Bole-
sław Trojdenowicz), w swoim dyplomie dla zakonu krzyżackiego z 20 paździer-
nika 1331 r. wydanym we „Włodzimierzu Małym” (Wołyńskim) tytułuje siebie: 
„My, Jerzy, z  łaski Bożej przyrodzony książę całej Małej Rusi (Nos Georgius Dei 
gratia Dux tocius Russiae Mynoris)”6. Wzmianka o „Małej Galacji” jest wcze-
śniejsza od pierwszych znanych wzmianek bizantyńskich o „Małej Rusi” aż 
o dwadzieścia lat, a tytuł Jerzego II – Bolesława Trojdenowicza o lat szesnaście 
(szerzej piszę o tym w rozdz. IV). Aleksander Sołowjow, chociaż był zwolenni-
kiem wytworzenia się terminu „Mała Ruś” na gruncie grecko-ruskim, zwrócił 
uwagę na równoległe kształtowanie się pojęć „Wielka Polska” i „Mała Polska”7.
Określenia „Wielka Polska” (Polonia Maior) po raz pierwszy użyto w połowie 
XIII w. w stosunku do Wielkopolski. Natomiast nazwa „Mała Polska” (Minor 
Polonia) pojawiła się dopiero w dokumencie króla rzymskiego Zygmunta Luk-
semburczyka z 1412 r., zawierającym wyrok polubowny w sporze między Jagiełłą 
i wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego Henrykiem von Plauenem. Zdaniem 
Gerarda Labudy, nazwa ta wytworzyła się zapewne wcześniej. Terminem a quo
byłaby data przyłączenia Wielkopolski do Małopolski przez Łokietka w latach 
1311–13148. Autor wspomnianego powyżej „Żywotu św. Kingi” nie zna jeszcze 
„Małej Polski”, chociaż używa nazwy „Wielka Polska” (Polonia Maior) na okre-
ślenie dzielnicy Bolesława Pobożnego. W odniesieniu do dzielnicy Bolesława 
Wstydliwego używa wyłącznie miana „Polska”, gdy zaś pisze o całości ziem 
polskich, używa zwrotu „cała Polska (tocius Polonia)”9. Widać więc uderzające 
podobieństwo w nazewnictwie Polski i Rusi. Najpierw pojawia się określenie 
„Wielka”, w obu wypadkach na oznaczenie starszego ośrodka państwowego. 
Nowy ośrodek państwowy używa miana bezprzymiotnikowego. Dopiero po 
pewnym czasie przyjmuje epitet „Mała”, który pojawia się jako element nazwania 
drugiej, młodszej części „całej Polski” i „całej Rusi”. 

4 Quod ecclesia Lubocensis in partibus Minoris Galathe que Ruscia nuncupatur, in loco videlicet 
Flandemeria ab antique extitit situata. VMPL, t. 1, nr 376, s. 295.

5 А. Соловьев, Великая, Малая и Белая Русь, w: Імя тваё Белая Русь, Мінск 1991, s. 50.
6 Болеслав – Юрий II ккнязь всей Малой Руси. Сборник материалов и исследований,

С. Петербург 1907, s. 154; tamże, tabl. IX.  
7 А. Соловьев, Великая..., s. 51–52.
8 G. Labuda, W sprawie pochodzenia nazw: Wielkopolska i Małopolska, „Przegląd Zachodni” 

1954, nr 5/6, s. 116–117. 
9 S. M. H. Witkowska, Vita sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis, „Roczniki Humanistyczne”, 

t. 10, 1961, z. 2, s. 123.
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Nieznany kronikarz wielkopolski tak opisywał działania Bolesława Śmia-
łego na Rusi: „Toteż wkroczywszy z potęgą do krajów Rusi, stoczywszy wiele 
bitew z książętami Rusi i obaliwszy wielu z nich, dotarł aż do grodu kijowskie-
go. Chociaż mieszkańcy Kijowa jakiś stawiali opór, w końcu jednak nie mogąc 
dłużej się opierać, postanowili zdać się na jego łaskę. Gdy im uprzejmie okazał 
łaskę i otrzymał od nich przyrzeczenie wierności, przeniósł do innych obszarów 
Rusi i tam przez wiele lat z potężnym wojskiem zdobywał grody Rusinów, a prze-
szedłszy władczo połacie obu Rusi, złupił je dla potrzeb swoich i swojego wojska, 
zwłaszcza co się tyczy żywności”10.

Natalia Szczawieliewa, autorka komentarzy do rosyjskiego opracowania 
Kroniki wielkopolskiej uznała, że pierwsza Ruś to Ruś kijowska w węższym zna-
czeniu, druga zaś to pozostałe udzielne księstwa ruskie11. Aleś Bieły upatruje 
w tym raczej podziału na Ruś „Górną” i „Dolną”12. Jan Powierski po przeprowa-
dzeniu analizy porównawczej Kroniki wielkopolskiej i „Powieści minionych lat” 
doszedł do wniosku, że polski kronikarz przypisał Bolesławowi Śmiałemu czyny 
Iziasława (w tym przepędzenie z Połocka Wsiesława). Jako „obie części Rusi” 
mogły być więc potraktowane ziemia kijowska i połocka. Tak też zrozumiał 
zapewne ten fragment Długosz, który wprost zatytułował rozdział z opisem tych 
wydarzeń: Boleslaus Polonie rex Kyow et Poloczsko capit13.

Kronika wielkopolska wspomina jednak o dwóch Rusiach w innym miejscu 
i w zupełnie innym konteście. Opowiadając o wypędzeniu rzekomego syna Kolo-
mana z Halicza, informuje: „Po takiej srogiej zemście, którą, jak już wspomnieli-
śmy, Bolesław wywarł na Rusinach z całą zaciekłością, książęta ruscy drugiej Rusi, 
naradziwszy się z książętami innych krajów sąsiadujących i ufając ich pomocy, 
wypędzają z królestwa syna Kolomana, króla halickiego, zięcia księcia Bolesława, 
ponieważ nie widzieli zgoła innej możliwości oparcia się potędze Bolesława”14.
Tutaj tekst nie pozostawia wątpliwości, że dla wielkopolskiego kronikarza jedna 
Ruś to ziemia halicka, a druga to pozostałe ziemie ruskie. Z tej „drugiej Rusi” 
przybył Mścisław Udały.

10 Kronika wielkopolska, przekł. K. Abgarowicz, wstęp i komentarze oprac.. B. Kürbisówna, 
Warszawa 1965, s. 80.

11 „Великая хроника” о Польше, Руси и их соседях XI–XIII вв., ред. В. Л. Янин, сост. 
Л. М. Попова, Н. И. Щавелева, перевод Л. М. Поповой, вступ. статья и комментарии Н. И. 
Щавелева, Москва 1987, s. 212.

12 А. Белы, Хроніка Белай Русі. Chronicon Russiae Albae. Нарыс гісторыі адной геаграфіч-
най назвы, Мінск 2000, s. 170, 232. 

13 J. Powierski, Kryzys rządów Bolesława Śmiałego. Polityka i jej odzwierciedlenie w literaturze 
średniowiecznej, Gdańsk 1992, s. 170, 184.

14 Kronika wielkopolska..., s. 133.
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Przy dzisiejszym stanie wiedzy pozostaje otwarte pytanie, czy autorem 
Kroniki wielkopolskiej jest Jan z Czarnkowa. Natomiast, jak ustalono, nie są 
jego pióra trzy zapiski, które znalazły się w edycji łacińskiego tekstu kroniki Jana 
z Czarnkowa, opracowanej przez Jana Szlachtowskiego15. W jednej z nich, 
„O koronacji króla polskiego Kazimierza”, książę halicko-włodzimierski Jerzy  
II (Bolesław Trojdenowicz, błędnie nazwany tu Kazimierzem) tytułowany jest 
„księciem całego Królestwa Rusi”16. Również dla nieznanego autora tzw. Kroniki 
katedralnej krakowskiej, z której pochodzi zapiska „Jak rządził Kazimierz kró-
lestwem i narodem”, w „ziemi ruskiej” leżały Lwów, Przemyśl, Sanok, Krosno, 
Lubaczów, Trembowla, Halicz i Tustań, a wspomniany powyżej Bolesław Trojde-
nowicz został „obrany przez Rusinów jednogłośnie na księcia i pana”. Następnie 
„posiadł to księstwo ruskie” Giedymin17.

Także w kronice Jana z Czarnkowa Ruś to przede wszystkim państwo halicko-
włodzimierskie. Kronikarz pisze więc „o stracie zamku włodzimierskiego na 
Rusi”18, „o ustanowieniu biskupstw na Rusi” (wzmianka dotyczy erygowania 
przez papieża przy współdziałaniu Ludwika I trzech biskupstw na Rusi: przemy-
skiego, chełmskiego i włodzimierskiego, tudzież arcybiskupstwa halickiego)19.
O Władysławie Opolczyku kronikarz pisze, że jako „władca i pan całej Rusi”, 
odstąpił „państwo ruskie” Ludwikowi20. Informuje też, że po śmierci Ludwika 
Elżbieta „kazała pewnego rycerza węgierskiego, starostę Rusi, uwięzić”21. Pod 
koniec opowiadania „o rzezi sprawionej przez książąt litewskich pomiędzy 
sobą”  Jan z Czarnkowa pisze, że Litwini „wkroczyli do ziemi ruskiej i opanowali 
zamki Drohiczyn i Mielnik, a zagarnąwszy wielką zdobycz tam i w okolicach 
zamku Brześcia, szczęśliwie do domu powrócili”22. Na początku tego samego 
ustępu wspomnina o uwięzieniu w 1382 r. przez Jagiełłę jego stryja Kiejstuta 
„w pewnym zamku na Białej Rusi, zwanym Połock (in quodam castro Albae 
Russiae, Poloczk dicto)”23. Określenie „Biała Ruś” pojawia się zatem dla odróż-
nienia odległej części Rusi od bliższej, podobnie jak w wierszu Suchenwirta po-
święconym Fryderykowi von Chreuzpekch.

15 J. Wyrozumski, Przedmowa, w: Kronika Jana z Czarnkowa, tłum. J. Żerbiłło, oprac. tekstu 
i przypisów M. D. Kowalski, Kraków 2001, wyd. III, s. 7–10.

16 Kronika Jana z Czarnkowa..., s. 14.
17 Tamże, s. 17.
18 Tamże, s. 33. 
19 Tamże, s. 54.
20 Tamże, s. 70.
21 Tamże, s. 112.
22 Tamże, s. 110.
23 Tamże, s. 108–109; MPH, t. 2, s. 719.
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Wielki następca Jana z Czarnkowa, Jan Długosz, informacje o geografii 
Wielkiego Księstwa Litewskiego czerpał zapewne od Litwinów i Rusinów prze-
bywających na dworze królewskim lub studiujących w Akademii Krakowskiej 
oraz od Polaków działających na Litwie i Rusi24. Dla opisu historii politycznych 
podziałów Rusi stworzył jednak własny system pojęciowy. Kiedy przedstawia 
proces przyłączenia ziemi halickiej do Królestwa Polskiego, nazywa ją „całą 
ziemią ruską” (universam terram Russiae). Ówczesny Wołyń natomiast to dla 
niego „pozostałe ziemie ruskie” (terras Russiae reliquas). Opowiadając więc 
o wydarzeniach XIV w., Długosz sprowadza pojęcie „Ruś” do ziemi halicko-
-włodzimierskiej. Relacjonując zaś wydarzenia lat trzydziestych XV w., nazywa 
„Rusinami” również mieszkańców ziemi smoleńskiej, witebskiej i połockiej, 
którzy poparli Świdrygiełłę. Terytorium Nowogrodu Wielkiego określa jako 
„największą i najbogatszą z ziem Rusi”. Państwo moskiewskie nazywa natomiast 
„ziemią Moskwian”, „Moskwicinów”, „Moskwą” (terra Mosquesi, Mosquovita-
rum, Moschovia). Termin „Moskwa” pojawił się w polskich źródłach dopiero 
na początku XV w. i od tego czasu Polacy trwale odróżniali „Ruś” w granicach 
państwa polsko-litewskiego i sąsiednią „Moskwę”25.

Długosz wprowadził do literatury polskiej jeszcze jedno określenie Rusi 
– „Wielka Ruś” (Russia Maior). W „Chorografii” przedstawia rzekę Berezynę 
w następujący sposób: „Dalej Berezyna ze źródłem z bagien i puszcz Rusi Większej 
w pobliżu miasta Połocka [i z] ujściem w pobliżu miasteczka zwanego Bobrujsk. 
Ta rzeka Berezyna oddziela Litwę od ziem ruskich (Item Brzesina, cuius fons ex
paludibus i desertis Russiae Maioris prope oppidum Poloczsko, hostia in Dnyepr 
prope oppidum apellatum Bobrugyska; hic fluvius Brzezina Lithwaniam a terris 
Russie dividit)”26. Umieszczenie przez Długosza Połocka w „Wielkiej Rusi” nie 
jest bynajmniej zmianą zasadniczą w stosunku do lokalizacji Połocka w „Białej 
Rusi” przez Jana z Czarnkowa. Krzyżacy używali wówczas tych nazw zamiennie. 
Jednakże tożsamość „Wielkiej Rusi” Długosza i „Wielkiej Rusi” Krzyżaków i ich 
zachodnioeuropejskich geografów i podróżników jest tylko pozorna. W litera-
turze zachodnioeuropejskiej epitet „Wielka” przekazywany jest słowami magna, 
grant, large, grandissima, gross, które odnoszą się zazwyczaj do Nowogrodu 

24 S. Alexandrowicz, Ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego w „Chorografii” Jana Długosza, 
w: Studia z dziejów geografii i kartografii, red. J. Babicz, Wrocław 1973, s. 295–317.

25 А. Л. Хорошкевич, Термины „Руссия” и „Московия” в 9–13 книгах „Анналов Польши” 
Яна Длугоша, w: Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury, Warszawa 1976, 
s. 205–207.

26 Jana Długosza, Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. I–II, Warszawa 
1961, s. 131; Joannis Dlugossii, Annales seu Cronicae inclicti regni Poloniae, lib. 1–2, Varsoviae 
1964, s. 86. 
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Wielkiego27 lub wielkości obszaru całej Rusi28. W tym drugim znaczeniu posłu-
giwali się nim również ruscy pisarze, na ogół nadzwyczaj rzadko; A. Sołowjow 
wymienia tylko jedną wzmiankę z XII i jedną z XV w.29 Użycie przez Długosza 
miana „Wielka Ruś” nie jest także ukłonem w stronę Moskwy, wbrew temu, co 
sugeruje  Sołowjow30. W terminologii moskiewskiej nazwy tej właściwie wów-
czas nie stosowano (wspomniana jedyna wzmianka z XV w. dotyczy sformu-
łowania „całej Wielkiej Rusi” użytego przez metropolitę Focjusza w 1410 r.), 
a Długosza trudno podejrzewać o respektowanie ewentualnych moskiewskich 
pretensji terytorialnych. Wielkiego Księstwa Moskiewskiego Długosz zresztą 
w ogóle za „Ruś” nie uważał; użył słowa Maior, związanego ze starszeństwem, 
niewątpliwie pod wpływem polskiej tradycji nazywania Wielkopolski Polonia 
Maior. „Wielka Ruś” oznacza tu poddane królowi polskiemu stare ośrodki pań-
stwowe Rusi – Połock, Kijów i Nowogród Wielki, przeciwstawione, zgodnie 
z polską tradycją historiograficzną ziemi halicko-włodzimierskiej, tak jak 
Gniezno i Poznań ziemi krakowsko-sandomierskiej. Tę samą rolę odgrywało 
wcześniej określenie „Biała Ruś” u Jana z Czarnkowa. Berezyna jako granica 
„Litwy” i „Rusi” funkcjonowała w wyobrażeniach mieszkańców Wielkiego 
Księstwa Litewskiego mniej więcej od początku XV w., o czym piszę o tym 
w rozdziale następnym. 

Nazwę „Biała Ruś” wprowadził ponownie do literatury polskiej około 1490 
roku Włoch Kallimach – Filip Buonacorsi (1437–1496), w latach sześćdziesią-
tych XV w. związany z Akademią Pomponiusza Leto. Pod wpływem panującego 
w tym środowisku uwielbienia dla rzymskich tradycji republikańskich Kalli-
mach wdał się w działalność polityczną, a w końcu w spisek na życie papieża 
Pawła II. Po wykryciu spisku zdołał zbiec na terytorium Neapolu, a następnie 
na Kretę, stąd na Cypr, a potem na wyspę Chios. Zarzucano mu później, że 
przeszedł na służbę sułtana tureckiego. W każdym razie w 1469 r. przez pewien 
czas przebywał w Konstantynopolu. Prawdopodobnie już zimą 1469 r. opuścił 
Turcję i ruszył starym szlakiem kupców i podróżników przez Kaffę do Lwowa.
W 1972 r. przeniósł się do Krakowa, gdzie zapisał się do Akademii. Przybyszem 
wkrótce zainteresował się dwór królewski. Został wychowawcą synów królew-
skich, a około 1474 r. sekretarzem królewskim. Jako dyplomata posłował m.in. 
do Turcji i Wenecji31.

27 А. Белы, Хроніка..., s. 48–49.
28 А. Соловьев, Великая..., s. 42, 46.
29 Tamże, s. 42, 58.
30 Tamże, s. 58.
31 J. Garbacik, Kallimach Filip Buonacorsi, PSB, t. 11, s. 494–496.
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Kallimach głęboko wrósł w kulturę polską, czego wyrazem jest napisana 
w 1490 r. „Mowa o wojnie tureckiej”, skierowana do papieża Innocentego VIII. 
W mowie tej chwalił Polskę i jej potęgę, zdolną stawić czoła Turcji. Zauważał 
też, że ewentualny marsz Polaków na Turcję odbywałby się „wśród ludów bynaj-
mniej nie usposobionych wrogo, lecz – ponieważ wyznają naszą religię – wprost 
przychylnych dla chrześcijan, Polakom zaś nie tylko dobrze znanych ze względu 
na bliskie sąsiedztwo i przyjaznych, lecz także z powodu pokrewieństwa języka 
i pochodzenia prawie z nimi spowinowaconych”. Następnie opisywał wędrów-
kę plemion słowiańskich z „wybrzeży Oceanu Północnego i obszarów wiecz-
nych mrozów” na południe, w głąb Sarmacji, gdzie „zmieszawszy się najpierw 
z Roksolanami zostały później, gdy imię to przekręcono, wraz z nimi nazwane 
Rusinami”. Potem „odważniejsi zaczęli się posuwać w lewo i w prawo, szukając 
coraz urodzajniejszych krain i z jednej strony rozlali się w kierunku Morza Czar-
nego, zaludniając Podole i Ruś Białą, z drugiej zaś wybrzeże Wisły, Mazowsze 
i resztę ziem królestwa czeskiego...”32. Kallimach umiejscawia więc „Ruś Białą” 
– idąc z północy na południe,  nad Morze Czarne – na lewo, czyli na wschód od 
Podola. Taka południowa lokalizacja „Białej Rusi” była charakterystyczna dla 
części włoskich pisarzy, a w szczególności dla mistrza Kallimacha, Pomponiusza 
Leto. Wzmianka Kallimacha jest jednak tak ogólnikowa, że jako jego „Białą Ruś” 
można rozumieć nawet wszystkie ziemie ruskie na wschód od Podola. 

Chociaż włoski humanista w Polsce stał się dyplomatą i wychowcą Aleksan-
dra, przyszłego króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, polska i litewska 
dyplomacja w czasach panowania tego władcy posługiwała się nazwą „Biała 
Ruś” w odmienny niż Kallimach sposób. W instrukcji dla poselstwa Wielkiego 
Księstwa Litewskiego do papieża Juliusza II z Erazmem Ciołkiem na czele wspo-
mniano, że Tatrzy zajęli niezmierzony obszar „pól scytyjskich” – od granic Kró-
lestwa Polskiego aż do Persji i Białej Rusi. Przy tym Persja ma leżeć za „morzem 
przytykającym do Białej Rusi (mari Albam Russiam claudendi)”33, prawdopo-
dobnie Kaspijskim. W instrukcji mowa jest o tym, że po zdobyciu Konstantyno-
pola Turcy połączyli się z Tatarami i nie było w świecie chrześcijańskim księcia, 
zdolnego stawić czoła tak im, jak „Białym Rusinom, z którymi przemieszani są 

32 Philippi Callimachi, Ad Innocentium VIII de Bello Turcis inferendo oratio, recensuit in 
linguam Polonam traduxit I. Lichońska, commentariis historicis illustravit T. Kowalewski, Var-
soviae 1964, s. 84–85. Tłumaczka błędnie przełożyła Russia Alba na „Białoruś”, co poprawiłem 
w przytoczoym cytacie.

33 campis Sciticis, quorum longitudinem latitudinemque immensam, a finibus regni Poloniae 
usque ad regnum Persiae et Albam Russiam Tartari natio occupavit. Akta Aleksandra, króla polskie-
go, wielkiego księcia litewskiego i t.d. (1501–1506), wyd. F. Papee, Kraków 1927, nr 270, s. 443.
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Tatarzy (Albis Ruthenis, quibus permixti sunt Tartari)”34. Natomiast w instrukcji 
dla poselstwa do Wenecjan wśród wrogich sąsiadów Polski i Litwy wymieniono 
„moskiewskiego księcia Białej Rusi (Mosco Albae Russiae duce)”35. Instrukcje 
te nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do umiejscowienia „Białej Rusi” 
– nadawały tę nazwę Moskwie, a miano „Białych Rusinów” – Moskwicinom.

Członkiem drugiego poselstwa był Bernard Wapowski, który pomógł Markowi 
Beneventano wykonać mapę do rzymskiego wydania dzieła Ptolemeusza z 1507
roku. Na mapie tej „Ruś Biała, inaczej Moskwa (Russia Alba sive Moskovia)” leży 
na lewym brzegu Dniepru, naprzeciw miejsca, gdzie wpadają do niego rzeki, 
które można uznać za Prypeć i Berezynę36. Jednakże na północ od niej znaj-
duje się Księstwo Moskiewskie (Ducatus Moscovie). Autorzy mapy nie utożsa-
miali więc  całkowicie pojęć Russia Alba i Moskovia. Jak sądzi A. Bieły, „Ruś 
Białą” umieścił w tym miejscu Wapowski, który mógł pokazać w ten sposób 
przejście w latach 1500–1503 we władanie Moskwy księstw starodubowskiego 
i nowogrodzko-siewierskiego, przez pewien czas zachowujących autonomię 
w ramach państwa moskiewskiego. W skład księstwa starodubowskiego wcho-
dziły południowo-wschodnie ziemie dzisiejszej Białorusi z Homlem. Można 
więc dopatrywać się w „Białej Rusi” Beneventano i Wapowskiego przynajmniej 
części dzisiejszej Białorusi37.

Także prymas Polski Jan Łaski w sprawozdaniu na sobór laterański w 1514 
roku, zatytułowanym De Ruthenorum nationibus earumque erroribus, utożsa-
miał Białych Rusinów (Rutheni Albi) z Moskwicinami. Rusinów zaś – poddanych 
króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego – nazywał Czerwonymi Rusinami 
(Rutheni Rubei)38.

Nazwy „Biała Ruś” oraz „Biali” i „Czerwoni Rusini” w instrukcjach Ciołka
i sprawozdaniu Łaskiego zaczerpnięto zapewne z dzieła Ulryka Richentala, które 
nieco wcześniej, w 1483 r., ukazało się drukiem. Na soborze laterańskim, tak 
jak na konstancjańskim, poruszano problem wojny z Turcją, znajomość kroniki 
Richentala była więc na czasie. Jak już o tym była mowa, sposób użycia nazw 
„Biali” i „Czerwoni Rusini” przez Richentala pozwalał na różną ich lokalizację, 
także przedstawioną przez wyżej wspomnianych polskich autorów.

34 Akta Aleksandra..., s. 444.
35 Tamże, nr 271, s. 448.
36 S. Alexandrowicz, Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII 

wieku. Mapy i plany, Poznań 1989, repr. 3. 
37 A. Белы, Хроніка..., s. 95.
38 В. Иванов, Цветовая симболика в географических названиях в свете данных топо-

логии (К названию Белоруссии), w: Имя..., s. 118; A. Белы, Хроніка..., s. 117–119, 218, przyp. 
354, 358.
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Kolejny wielki polski historyk i geograf, Marcin z Miechowa, o „Białej Rusi” 
wspomina tylko incydentalnie. W liście do swego wydawcy Jana Hallera, do-
łączonym do drugiego krakowskiego wydania „Opisu Sarmacji Europejskiej 
i Azjatyckiej” z 1521 r., Miechowski informuje go, że „istnieje opowiadanie 
o cudownym śniegu, które przytacza dawny historyk węgierski opisujący najazd 
Węgrów idących z Jugrii do Błot Scytyjskich, twierdząc, że na granicy Białej Rusi 
widział posąg bożka pogańskiego utworzony z lodu”. Jak wyjaśnia, chodzi tu 
o wspominaną już przeze mnie „Złotą Babę” (Aurea Vetula)39. Miechowita za 
„Ruś” uważał tylko województwo ruskie w Koronie, chociaż Rusini to dla niego 
również  mieszkańcy ruskich ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego i Wielkie-
go Księstwa Moskiewskiego40; tych ostatnich nazywa także „Moskalami”41. Nie 
wiadomo, z jakiego węgierskiego źródła Miechowski zaczerpnął informację 
o „Złotej Babie”, ale motyw wędrówki Węgrów przez „Białą Ruś” należał do 
kanonu opowieści o ich pochodzeniu. „Biała Ruś” Macieja z Miechowa to raczej 
nie całe państwo moskiewskie, lecz jego północna część, terytorium Nowogrodu 
Wielkiego42.

Jednakże już w 1512 r. profesor Uniwersytetu Krakowskiego Jan ze Stobni-
cy w traktacie Introductio in Ptolemei Cosmographiam zupełnie inaczej określił 
zakres terytorialny nazwy „Biała Ruś”. Według Jana ze Stobnicy, Ruś jest trojaka 
(tripartita): jej pierwsza część przylega ze wschodu do Polski, a jej głównym 
miastem jest Lwów, druga zaś to Podole ze stolicą w Kamieńcu, „trzecia część, 
która nazywa się Biała Ruś, rozpościera się na północy aż do Liwów, a na wscho-
dzie do rzeki Don (Tanais), granicy Europy i Azji. (...) Stąd zaczyna się owa 
znakomita rzeka Borysthenes, którą mieszkańcy nazywają Neper [Dniepr], nad 
którą leży miasto pod nazwą Smoleńsk, w którym znajduje się siedziba metropo-
lity Rusinów. W niej także znajduje się wielkie miasto, które kupcy przybywający 
z najodleglejszych krajów zwą Nowogrodem (Nogardia), które książę moskiewski 
z wielką częścią ziem w naszych czasach zajął”43. Główna część pracy Stobniczki 
jest przeróbką dziełka Marcina Waldseemüllera Cosmografiae introductio, wy-
danego w 1507 r. Polski geograf wykorzystał także m.in. dzieła Izydora z Sewilli 
i Eneasza Sylwiusza44. Piccolomini nic jednak nie wiedział o ruskich krajach 

39 Maciej z Miechowa, Opis Sarmacji Europejskiej i Azjatyckiej, wstęp H. Barycz, z jęz. łaciń-
skiego przeł. i komentarzem opatrzył T. Bieńkowski, Wrocław 1972, s. 80.

40 Tamże, s. 61, 71, 76.
41 Tamże, s. 75.
42 А. Белы, Хроніка..., s. 101–102.
43 Ioannes de Stobnicza, Introductio in Ptolemei Cosmographiam, Cracoviae 1512, s. 110.
44 F. Bujak, Geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim do połowy XVI w., w: Księga pamiątkowa 

uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1900, s. 81, 83.
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przynależnych do Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego; w swej „Europie” 
pisze tylko o Wielkiej Rusi ze stolicą Nowogrodem (Wielkim). Lukę tę wypeł-
nił Stobniczka45. Polski geograf  znał też zapewne „Mowę o wojnie tureckiej” 
Kallimacha, na co wskazuje umieszczenie „Białej Rusi” na wschód od Podola. 
W kwestii zasadniczej, tj. lokalizacji „Białej Rusi”, Jan ze Stobnicy okazał się jednak 
nowatorem. Nazwał tak wszystkie ziemie ruskie Wielkiego Księstwa Litewskiego 
oraz Nowogród Wielki. Moskwę natomiast z takiej „Białej Rusi” wyłączył46. Jak 
się wydaje, jego „Biała Ruś” odpowiada „Wielkiej Rusi” Długosza. W skład tej 
„Białej Rusi” bez wątpienia wchodziły dzisiejsze ziemie białoruskie, gdyż Litwę 
Stobniczka określał w granicach etnicznych. Poprawił przy tym Eneasza Sylwiu-
sza, który błędnie twierdził, że język litewski jest słowiański; krakowski profesor 
podaje zgodnie z rzeczywistością, że Litwini używają własnego języka (proprio 
utuntur sermone)47. Jan ze Stobnicy także jako pierwszy z Polaków podzielił Ruś 
na trzy części, przy czym jego ujęcie nie ma nic wspólnego z triadami Richentala 
i Fra Mauro. Chociaż  podział ten się nie przyjął, zainicjował rozwój wyobrażeń 
o trzech częściach Rusi na gruncie polskim.

W 1516 r. Jan z Wiślicy w poemacie „Wojna pruska” (Bellum Prutenum)
wśród narodów, nad którymi panował Jagiełło, wymienił „białych Rusinów, 
sławnych swą walecznością” (albos belli celebres virtute Ruthenos)48. Nazwa ta 
miała czysto literacki charakter i długo go jeszcze zachowała. Jan z Wiślicy wspo-
mniał też mimochodem o „trojakich Rusinach, uprawiających bezkresne pola 
(cuius habent triplices vastissima culta Rutheni)”49, nie precyzując jednak terminu 
„trojacy”. Zapewne, jak słusznie domyśla się A. Bieły, Jan z Wiślicy miał na myśli 
podział na trzy Rusie Jana ze Stobnicy. Rację ma też białoruski badacz, kryty-
kując zarówno polskiego wydawcę „Wojny pruskiej” J. Smerekę, który termin 
„trojacy” objaśnienił jako albi, rubri, nigri,  jak i autora przekładu białoruskiego 
Jakuba Pareckiego, który w miejsce tego samego terminu użył sformułowania 
„Czarna, Czerwona, Biała Ruś” i nazwy „Białorusini” zamiast, jak w oryginale, 
„Rusini”50.

45 I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza z Polską i Polakami, Kraków 1939, s. 95.
46 Ioannes de Stobnicza, Introductio..., s. 110.
47 Tamże, s. 109.
48 Joanis Visliciensis Bellum Prutenum, ed. J. Smereka, Leopoli 1933, s. 65.
49 Tamże, s. 56.
50 А. Белы, Хроніка..., s. 119–121. Por. Jan z Wiślicy, Wojna pruska, tł. i wstęp J. Smereka, 

Lwów 1932, s. 64, 71.
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Następni polscy kronikarze – Bernard Wapowski51 i Marcin Bielski52 ca-
łe Wielkie Księstwo Litewskie nazywali po prostu „Litwą”. „Ruś” Joachima 
Bielskiego to województwo koronne: ruskie, bełskie, podolskie i bracławskie. 
Województwo wołyńskie i kijowskie J. Bielski omówił osobno. Natomiast 
z Wielkiego Księstwa Litewskiego wyłączył tylko Żmudź53. „Ruś” wymienił tak-
że wśród narodów słowiańskich obok „Moskwy”54.

Wiele miejsca poświęcił „Białej Rusi” w swej twórczości dopiero Marcin 
Kromer. Po raz pierwszy wspomniał o niej w krótkim obrazie panowania 
Zygmunta Starego (Oratio in funere Sigismundi... Primi) napisanym w 1548 r. 
w formie mowy pogrzebowej po zgonie monarchy55. Pisząc o buncie księcia 
Michała Glińskiego przeciw królowi Aleksandrowi, Kromer stwierdza: „Utratę 
zaś znacznej części Białej Rusi przypisać należy zdradzie Michała Glińskiego”56.
Moskwa zajęła w 1512 r. Smoleńsk, najważniejsze miasto „Białej Rusi” według 
Jana ze Stobnicy.

Następnie w kronice „O pochodzeniu i dziejach Polaków”, wydanej w 1555 
r. w Bazylei, opisując zdobycze terytorialne Iwana III Kromer zanotował: „Kniaź 
moskiewski Iwan, zdobywszy bowiem Nowogród Wielki oraz liczne twierdze 
i zamki na pograniczu Rusi zwanej Białą (finitimae Russiae, que Alba dicitur),
zjawił się przed wielkim księciem litewskim, zagrażając gwałtownie pozostałej 
części Rusi i Litwie”57. Dzieło to przedrukowano po trzech i po trzynastu latach, 
a w 1562 r. ukazał się przekład niemiecki. Popularność kroniki Kromera była 

51 B. Wapowski, Dzieje Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego od roku 1380 do 1535,
t. 1, Wilno 1847.

52 M. Bielski, Kronika wszytkiego świata, Krakowie 1551.
53 Kronika Polska Marcina Bielskiego. Nowo przez Joach. Bielskiego syna iego wydana, Kraków 

1597, s. 6–9.
54 Tamże, s. 13.
55 H. Barycz, Marcin Kromer, PSB, t. 15, s. 322.
56 M. Kromer, „Mowa na pogrzebie Zygmunta I” oraz „O pochodzeniu i o dziejach Polaków” 

księgi XXIX i XXX, wstęp, przekład i oprac. J. Starnawski, Olsztyn 1982, s. 124.
57 M. Kromer, Mowa..., s. 16; Martini Cromeri, De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX,

Basileae 1558, s. 647; Basileae 1568, s. 422. Dla porównania podaję przekład XVII-wieczny: „Al-
bowiem Jan kniaź moskiewski Nowogród Wielki podbiwszy, k temu wiele zamków i miasteczek 
na Białej Rusi, która wielkiego księcia litewskiego słuchała, pod władzą swoję pobrawszy, też i na 
dalszą ziemię ruską i litewską okrutnie zanosił się”. O sprawach, dziejach i wszystkich innych potocz-
nościach koronnych polskich ksiąg XXX. Kronika Polska Marcina Kromera biskupa warmińskiego 
ksiąg XXX. dotąd w trzech językach, a mianowicie w łacińskim, polskim i niemieckim wydana, na 
język polski z łacińskiego przełożona przez Marcina z Błażowa Błażowskiego. I wydana w Krakowie 
w drukarni M. Loba r. 1611, wyd. II, Sanok 1857, s. 1296. W „Spisie rzeczy” księgi XXIX znajdu-
jemy także podtytuł: „Kniaź moskiewski Nowogród i wielką część Białej Rusi podbija”. Tamże, 
s. 1496.
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ogromna; stanowiła ona dla współczesnych podstawowe źródło wiedzy hi-
storycznej. Kromer przypomniał szlachcie polskiej o jej zapomnianych nieco 
pretensjach do ziem ruskich, pozostających w ręku Litwinów. W swej pracy  
zajął tak nieprzychylne Litwie stanowisko, że na sejmie wileńskim 1559 r. 
szlachta Wielkiego Księstwa wystąpiła z żądaniem, aby „niesłuszne i nieprzy-
stojne” kroniki polskie zostały „naprawione”. W kilka lat później, na sejmie 
1563/1564 roku, Mikołaj Radziwiłł „Czarny” ponownie zaatakował Kromera 
w obronie Litwy58. Kromer, tak jak wcześniej Stobniczka, Litwę widział wyłącznie 
w granicach etnograficznych.

Podczas sejmu lubelskiego 1569 r. nieustannie odwoływano się do argumen-
tów historycznych. Pod koniec maja „niektórzy posłowie wołyńscy, zasiadłszy 
z posły [koronnymi], radzili, aby Król J. M., gdyż już Wołyń przyłączył do 
Polski, żeby i Kijów zaraz, gdyż nie ku Rusi, ale ku Wołyniowi należy, ażeby zaraz 
z niego p. wojewoda kijowski przysięgał, a granice, żeby po Niemen uczynio-
no...”59. Wśród Wołynian wyróżniał się wiedzą historyczną i elokwencją sędzia 
ziemski łucki, Rusin Hawryło Bokiej, którego Polacy „dla wielkiej wiadomości 
rzeczy” zwali Kroniką60. Ów Bokiej twierdził, że Wołynianom należy się Kijów 
i Brześć, a nowe granice Rusi koronnej „wywodził po Narew i Jasiołdę, Pińsk, 
Kobryń też do Wołynia życząc”61. Andrzej Wolan zgryźliwie pisał o tym w liście 
do Mikołaja Radziwiła, że „nie chcą nic Litwie zostawić jedno podobno Ejszysz-
ki i Mejszagołę”62.

Zgodnie z wyobrażeniami mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego 
(o których piszę w następnym rozdziale), Kijów rzeczywiście nie należał do 
„Rusi”. Z kim jednak polemizował sędzia Bokiej zwany Kroniką twierdząc, że 
Kijów należy do Wołynia, a nie do Rusi? Chyba z wielkim polskim kronikarzem, 
Marcinem Kromerem.

Dokładny opis geograficzny „Białej Rusi” zawiera kolejne dzieło Marcina 
Kromera, Polonia, którego pierwsze autoryzowane wydanie ukazało się w 1577 
roku w Kolonii (dwa lata wcześniej pracę Kromera wydano bez zgody autora)63.
Rękopis nowego dzieła istniał jednak o wiele wcześniej – pierwsza redakcja po-

58 O. Halecki, Przyłączenie Podlasia, Wołynia i Kijowszczyzny do Korony w roku 1569, Kraków 
1915, s. 17–18; H. Barycz, Marcin Kromer..., s. 323. 

59 ASD, t. 7, nr 22, Chodkiewicz do M. Radziwiłła, 28 V 1569 r., s. 38.
60 Tamże, nr 26, Naruszewicz do M. Radziwiłła, Lublin, 11 VI 1569 r., s. 44.
61 Tamże, nr 23, Chodkiewicz do M. Radziwiłła, Lublin, 31 V 1569 r., s. 38.
62 Cyt. za: H. Lulewicz, Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569–

–1588, Warszawa 2002, s. 20.
63 Martini Cromeri, Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et republica regni 

Polonici libri duo, Coloniae 1577. 
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wstała najpóźniej w 1558 r. – i krążył w odpisach64. Autor napisał więc pierwszą 
wersję traktatu jeszcze przed unią lubelską 1569 r., a ukończył go już po unii. 
Znalazło to swoje odbicie w materiale polityczno-geograficznym „Polski”, 
w tym także w zakresie terytorialnym przypisywanym przez autora „Białej 
Rusi”, inaczej „Rusi Białej” (alba Russia, Russia Alba).

Po raz pierwszy „Ruś Biała” pojawia się w księdze pierwszej, gdy Kromer 
opisuje „rozległość obszaru Polski”: „Jeśliby więd ktoś dołączył do tego nowe 
nabytki w postaci Polesia i graniczącej z nim Rusi, Wołynia, Podola i Inflant 
oraz Prusy Książęce i Litwę, wraz z należącą do niej Żmudzią i Rusią Białą, która 
z kolei graniczy z państwem moskiewskim (a te wszystkie ziemie tworzą już 
jedno Królestwo), Polska będzie sięgać o wiele dalej i szerzej ku wschodowi 
słońca i północy. Nad Dnieprem bowiem leżą zamki i grody: Kijów, Kaniów 
i Czerkasy, sięgające za 540 długości, natomiast północna granica Prus Książę-
cych i Żmudzi dotyka 560, a graniczącej z nią Rusi Białej – 570 szerokości, a dalej, 
przylegające do tych ziem Inflanty (...) przekraczają 610” 65. Wszystkie ówczesne 
mapy przesuwają Inflanty o blisko 20 ku północy   66, w opisie Kromera błąd ten 
dotyczy też  „Rusi Białej”. Pomijając błędną informację o tym, że „Ruś Biała” 
graniczy ze Żmudzią, powyższy fragment nie pozostawia  wątpliwości, że „Ruś 
Biała” leży w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego po unii lubelskiej.

Jednakże zupełnie inny obraz przynosi opis sieci rzecznej Polski (sporzą-
dzony na podstawie mapy Polski Wacława Grodeckiego i „Chorografii” Jana 
Długosza67). Według Kromera „Prypeć wypływa z bagien na ziemi chełmskiej, 
niedaleko od Lubomla, pod 470 długości, a 500 szerokości, i okrążając zachod-
nie i północne rejony Wołynia, w przeciwnym niż Bug kierunku długą wstęgą 
sunie przez Ruś Białą, na wschód słońca i przyjąwszy po drodze dopływy między 
innymi Styru, Turii, Słuczy i Świsłoczy, rzek znacznych, uchodzi do Dniepru czyli 
Borystenesu powyżej Kijowa, pod 510 długości i mniej więcej 530 szerokości”68.
Jezioro w okolicy Lubomli jako źródło Prypeci  przedstawiano na wszystkich 
mapach XVI w.69 Świsłocz autor błędnie uznał za dopływ Dniepru, gdy w rze-
czywistości wpada ona do Berezyny Dnieprowej. Trudno wskazać źródło tego 
błędu, gdyż Świsłoczy nie uwzględnia mapa Polski Grodeckiego, Długosz zaś 

64 M. Kromer, Polska, czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych 
Królestwa Polskiego księgi dwie, przekł. S. Kazikowski, wstęp i oprac. R. Marchwiński, Olsztyn 
1984, s. XXII, XIX; H. Barycz, Marcin Kromer..., s. 323.

65 M. Kromer, Polska..., s. 20–21.
66 R. T. Marchwiński, Geografia Polski Marcina Kromera, Bydgoszcz 1997, s. 28.
67 Tamże, s. 99.
68 Tamże, s. 40.
69 S. Alexandrowicz, Rozwój..., s. 132.
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wymienił tę rzekę jako dopływ Berezyny70. Nie ulega natomiast wątpliwości, że 
zarówno prawdziwe, jak i domniemane dopływy Prypeci autor uważa za płynące 
przez „Ruś Białą”.

Także ukraiński Boh płynie, zdaniem Kromera, przez „Ruś Białą”: „Boh na-
tomiast, czyli Bóg, biorąc początek z mokradła na krańcach Podola, pod 490 dłu-
gości i 490 30’ szerokości, także płynie przez Ruś Białą i odchylając się bardziej 
w kierunku południowym, na znacznej przestrzeni zdąża na wschód, aż wreszcie 
skręciwszy na południe i on również wpada do Dniepru, nie opodal jego ujścia, 
pod 550 długości i 480 szerokości”71. Boh w rzeczywistości samodzielnie uchodził 
do limanu Dnieprowego, lecz identyczny błąd popełnili zarówno Długosz, jak 
i Grodecki72.

O największej rzece Rzeczypospolitej Kromer pisze w sposób następujący: 
„Dniepr, opływający na wielkiej przestrzeni Ruś Białą i graniczące z nią Podole, 
wpada na koniec do Morza Czarnego pod Oczakowem, twierdzą tatarską; 
źródła jego znajdują się w ziemi moskiewskiej”73. Taki opis biegu Dniepru 
wywołuje pewne wątpliwości co do zasięgu terytorialnego wspomnianej 
w nim „Rusi Białej”, gdyż Kromer po unii lubelskiej rozciągnął granice Podola na 
wschód, czyniąc z Kijowa jego „metropolię”. Zabieg ten służył zapewne po-
twierdzeniu praw Polski do ziem wcześniej „niemal utraconych”, które „jednak 
niedawno, na długo po napisaniu niniejszego dzieła, powróciły pod panowanie 
Polaków”74. Owej „korekty” Kromer dokonał jedynie w słowie wstępnym, w tekst 
zasadniczy raczej nie ingerował. Świadczy o tym miejsce „Rusi Białej” i Podola 
w opisie położenia „Rusi Królewskiej, czyli Czerwonej”: „Ruś, nazywana przez 
niektórych Czerwoną, zachodnim krańcem łączy się z Małopolską, od północy 
ma Ruś Białą i Wołyń, od południa Węgry i należący do nich lud Cekulów, 
w części zaś zwanej Pokuciem sąsiaduje z Mołdawią; bo reszta Mołdawii czyli
Wołoszczyzny, granicząca także z Podolem, należy raczej do Rusi Wschodniej 
(Russia Orientalis). Ruś obejmuje dwa województwa, a mianowicie bełskie, 
przytykające do Wołynia i Litwy oraz właściwe województwo ruskie, zwane też 
lwowskim, a leżące bardziej na południe i wschód, z tym, że wchodząca w jego 
skład pokaźna ziemia chełmska ciągnie się na północ nawet dalej niż sięga woje-
wództwo bełskie i graniczy z Polesiem. Resztę zaś tejże Rusi, jej połacie wschod-
nie, stanowiące zarazem rubieże Królestwa Polskiego, zamyka Podole, które od 

70 Tamże, s. 108.
71 Tamże, s. 40.
72 R. T. Marchwiński, Geografia..., s. 108.
73 M. Kromer, Polska..., s. 36.
74 Tamże, s. 7.
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północy i północnego wschodu styka się z Rusią Białą, a pozostałą częścią swej 
wschodniej granicy z niezmierzonymi pustkowiami, jak to powiedzielismy, pól 
tatarskich i tureckich, od południa natomiast – z Mołdawią. Całe Podole stanowi 
jedno województwo, zwane podolskim”75. „Cekulowie” to mieszkańcy mołdaw-
skiej enklawy Ciceul w Siedmiogrodzie76. „Ruś Wschodnia” zaś jest sztucznym 
pojęciem, utworzonym zapewne pod wpływem zaliczania przez pisarzy cer-
kiewnych do krajów ruskich także krajów bałkańskich na podstawie wspólnego 
wyznania. 

Zacytowany wyżej fragment wraz z opisem biegu Bohu pozwala stwierdzić, 
że Kromer pierwotnie uważał za „Ruś Białą” terytoria ruskie na wschód od 
Podlasia (w granicach sprzed unii lubelskiej, z Brześciem, Janowem i Drohiczy-
nem), które woli nazywać „Polesiem”77, Wołynia, Rusi Czerwonej (województwo 
bełskie i ruskie) oraz Podola. Wymienione ziemie Kromer uznawał za należą-
ce do Polski lub sporne z Litwą78. Dopiero po unii lubelskiej zawęził pojęcie 
„Ruś Biała” do ówczesnych granic Wielkiego Księstwa Litewskiego, włączając 
w granice „Podola” Kijów.

Kromer jako pierwszy z polskich pisarzy zlokalizował „Ruś Czerwoną” na 
terenie województw bełskiego i lwowskiego. W tym wypadku poszedł chyba 
za niemieckim humanistą Willibaldem Pirckheimerem (1470–1530), który 
w swoich „Fragmentach historycznych” twierdzi, że „Ruś” dzieli się na „Białą 
i Czerwoną, czyli Małą”. Ponieważ Pirckheimer umieszcza „Ruś” między Polską 
a Moskwą, chodzi mu o Ruś w granicach państwa polsko-litewskiego79.  W jego 
dziele po raz pierwszy doszło do utożsamienia „Czerwonej Rusi” ze średnio-
wieczną „Małą Rusią”. 

Interesujący jest także problem granicy Kromerowej „Rusi Białej” z Litwą. 
„O właściwym obszarze Litwy i Litwinach” Kromer pisze niewiele, z czego zresztą 
tłumaczy się we wstępie do swego dzieła80. O rzece Niemen wspomia ogólniko-
wo, że „płynie przez Litwę”81. Jednakże we wcześniejszej pracy „O pochodzeniu 

75 Tamże, s. 27–28.
76 R. T. Marchwiński, Geografia..., s. 27.
77 M. Kromer, Polska..., s. 23.
78 Tamże, s. 17.
79 А. С. Мыльников, Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Этноге-

нетические легенды, догадки, протогипотезы XVII – начала XVIII века, Санкт-Петербург 
1996, s. 99–101; tenże, Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представ-
ления об этнической номинации и этничности XVI – начало XVIII века, Санкт-Петербург 
1999, s. 58. Trudno powiedzieć, dlaczego Mylnikow uznał, że Pirckheimer widocznie utożsamiał 
„Białą Ruś” z Moskwą. Tamże, s. 66.

80 Tamże, s. 7.
81 Tamże, s. 42.
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i dziejach Polaków” stwierdza jasno, że Niemen „z granic ruskich wypłynąwszy, 
a Litwę, część ziemi pruskiej, około Żmudzi obszedłszy, w przerwę wenedycką, 
albo w Hab w jezioro kurońskie wlewa się”82. Kromer uważał Litwinów za naród 
pokrewny Prusom. Można więc z dużą dozą pewności założyć, że Kromer wy-
znaczał „właściwy obszar Litwy” w granicach zwartego osadnictwa etnicznych 
Litwinów, co jest zresztą charakterystyczne dla polskich pisarzy. 

Rzecz ciekawa, w opisie Polski nie występuje tak wielka rzeka jak Dźwina, 
której uwzględnienia można by oczekiwać w opisie sieci rzecznej kraju. Można to 
wytłumaczyć tylko w ten sposób, że Kromer pisząc „Polskę” miał przed oczyma 
mapę Grodeckiego, na której Dźwina po prostu się nie zmieściła. 

Kromerowa „Biała Ruś” pochodzi od Kallimacha i Stobniczki. Osobistym 
wkładem Kromera jest oddzielenie od niej Nowogrodu Wielkiego oraz Wołynia 
i Podlasia (większego, z Brześciem), a w końcu koronnych ziem naddnieprzań-
skich (z Kijowem), na które rozciągnął nazwę „Podola”. Ostatecznie więc „Ruś 
Biała” Kromera znalazła się w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego po unii 
lubelskiej i jej terytorium niewiele odbiega od terytorium dzisiejszej Białorusi.

Nazwy „Biała Ruś” używali nie tylko polscy politycy, historycy i geografowie, 
lecz także językoznawcy. W 1564 r. określenia „biała ruś” w znaczeniu etnicz-
nym użył Jan Mączyński w swoim słowniku łacińsko-polskim. W jednym z haseł 
słownikowych wyjaśnił: Rhoxolani, masc. qui hodie Rutheni vocantur, Populus in 
Sarmatia Europea przy rzece Tanais, biała ruś i z wolińcami83. Kogo konkretnie 
Mączyński uważał za „białą ruś” jest niejasne. W innym haśle pisał o Rusinach: 
Ruteni, Ruś, Rusacy, sąsiedzi a bracia naszy. Ducatus est Regi Polonorum subdi-
tus84. I znów nie wiadomo, czy chodzi o Ruś w granicach Królestwa Polskiego, 
czy również Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wydaje się jednak, że Mączyński 
uważał, że „biała ruś” żyje w Wielkim Księstwie Litewskim.

Na karcie tytułowej swojego dzieła Mączyński wymienia wśród trzydzie-
stu siedmiu słowiańskich grup etnicznych,  którym jego słownik może służyć 
do nauki łaciny: Moskwicinów (Moschovitae), Litwinów (Lithuani), Podolan 
(Podolii), Wołyńców (Wolhinii), Włodzimierzan (Lodomerii) i Haliczan (Galli-  
cienses). Włodzimierzanie dostali się do tego spisu prawdopodobnie w wyniku 
trwałego związku „Galicia et Lodomeria”, niewątpliwie ma więc rację Prze-
mysław Zwoliński utożsamiając ich z Wołyńcami85. Trudno jednak przyznać 

82 M. Kromer, O sprawach..., s. 129.
83 Ioanne Maczinsky, Lexicon Latino Polonicum ex optimis Latinae lingue scriptoribus concin-

natum, Regimonti Borussiae 1564, k. 355v.
84 Tamże, k. 362r.
85 P. Zwoliński, Język białoruski a ukraiński w opiniach gramatyków XVI–XIX w., w: tenże, 

Szkice i studia z historii slawistyki, Ossolineum 1988, s. 245.
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rację temu uczonemu, gdy pisze, iż „pod nazwą Lithuani wolno się domyślać 
Białorusinów”. Mączyński wydał swoje dzieło przed unią lubelską, zatem – jak 
wielu autorów przed nim – miał na myśli zapewne mówiących po słowiańsku 
Litwinów, ewentualnie także mieszkańców dzisiejszej zachodniej Białorusi lub 
wręcz całą ludność Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tej ostatniej możliwości nie 
przeczy całkowicie nawet wymienienie osobno Wołyńców, gdyż część Wołynia, 
tak jak i Podola, należała bezpośrednio do Królestwa Polskiego. Można natomiast 
zgodzić się ze Zwolińskim, że Russi, Ruteni i Roxolani to nazwy synonimiczne, 
oznaczające zarówno dzisiejszych Ukraińców, jak i Białorusinów. Ponieważ et-
niczna „biała ruś” pojawia się u Mączyńskiego w związku z rzeką Don (Tanais),
można założyć, że mieszkała na wschód od Wołyńców. Ogólnie rzecz biorąc, 
„biała ruś” tego językoznawcy należy do tradycji Kallimachowej.

Wśród polskich pisarzy, którzy przyjęli „kolorową” terminologię w odnie-
sieniu do Rusi był Piotra Skarga, który już w 1577 r., pisząc o chrzcie Słowian 
w swoim dziele „O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem...”, wymie-
niał „starowieczne i bardzo ludne, a szeroko po świecie rozszerzone od sławy na-
zywane słowieńskie narody, to jest Bułgarowie, Serbowie, Bosnacy, Raszkowie, 
Słowacy, Karwaci, Dalmatowie, Karytani, Illiryczanie, Czechowie, Morawcy, 
Polacy, Ślężacy, Ruś Biała i Czerwona, Panonniowie, Pomorzanie, Kaszubowie, 
Wandali, i inne słowieńskiego języka wielkie państwa, i szerokie nacje”86. W od-
różnieniu od Kromera, określeń „Ruś Biała” i „Czerwona” Skarga użył w znacze-
niu nie terytorialnym, lecz jako etnicznych nazw zbiorczych, dlatego też mogłyby 
one pochodzić także od „Białych” i „Czerwonych Rusinów” Łaskiego. Wątpli-
wości pozwala rozwiać list Skargi do prowincjała zakonu jezuitów Jana Pawła 
Campana, napisany w 1582 r.: „Nieśwież leży w centrum ziemi nowogródzkiej, 
w tej części Rusi Białej, która do Wielkiego Księstwa Litewskiego należy, zwanej 
Lombardią Litewską...”87. Skarga odwoływał się zatem do wczesnej terminologii 
Kromerowej. 

Nazwę „Biała Ruś” i „Biali Rusini” na określenie wschodnich obszarów 
Rzeczypospolitej i ich mieszkańców upowszechnił w Europie Włoch Alek-
sander Gwagnin, który w 1578 r. opublikował w Krakowie dzieło Sarmatiae 
Europeae descriptio. Uzyskało ono wielki rozgłos i przedrukowywano je wielo-
krotnie w licznych europejskich miastach. Jeden z rozdziałów tego dzieła nosi 

86 Cyt. za: J. Stradomski, Spory o „wiarę grecką” w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 2003, 
s. 103.

87 Niesvisium est in centro terrae Novogrodensis in ea Russiae Albae parte, quae Magno Ducatui 
Lituaniae subiacet, que dicitur Lituaniae Lombardia... Listy ks. Piotra Skargi T. J. z lat 1566–1610,
wyd. J. Sygański, Kraków 1912, s. 190.
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tytuł „Sposób orania i zasiewania na Rusi Białej, graniczącej z Moskwą oraz 
w Wielkim Księstwie Litewskim (Arandi seminandique modus in Russia Alba 
Moschoviae confini, et in Magno Ducatu Lituanie)”. Gwagnin informuje w nim, 
że „Rusini Biali” i Moskwicini (Rutenos albos et Moschouitas) sieją później niż 
Polacy, Litwini i „Rusini Czarni” (Ruteni nigri). „Rusinów Czarnych” umiejscawia 
dokładnie, stwierdzając, że ich metropolią jest Lwów. Wspomina też raz jeszcze 
o „Rusinach Białych i Moskwicinach (Rutheni Albi Moschovitaeque)”88. Jak 
wynika z podanych przykładów, „Ruś Biała” Gwagnina to kraj graniczący 
z Moskwą i odrębny od Wielkiego Księstwa Litewskiego. To samo można po-
wiedzieć o jego „Białych Rusinach” w stosunku do Moskwicinów i Litwinów. 
Gwagnin nie jest jednak do końca konsekwentny, gdyż używa nazwy „Biała Ruś” 
także na określenie państwa moskiewskiego. O Moskwie pisze bowiem, iż jest to 
„stolica i metropolia całej Rusi Białej (caput et metropolis totius Russiae albae)”89.
Jest to reminiscencja zachodnioeuropejskiej tradycji literackiej, której hołdowali 
także Ciołek i Łaski.

Ogólnoeuropejskie uznanie, jakim cieszył się Gwagnin było o tyle niezasłu-
żone, że nie był on autorem „Opisu Sarmacji Europejskiej”, a przynajmniej nie on 
stworzył zasadniczy zrąb tego dzieła. Kiedy służył jako rotmistrz w Witebsku na 
Białej Rusi właśnie, ukradł rękopis swojemu podwładnemu, Polakowi Maciejowi 
Stryjkowskiemu. Stryjkowski zaprotestował gorąco i wniósł do króla o uznanie 
swego autorstwa, powołując na świadków Stanisława Paca i rycerstwo litewskie. 
Król uznał autorstwo Stryjkowskiego w przywileju z 14 lipca 1580 r. Mimo to 
dzieło nie tylko wznawiano pod nazwiskiem Włocha, lecz także wydano w 1611 
roku w Krakowie jego przekład na język polski90.

W tej sytuacji Stryjkowski napisał w języku polskim nowe dzieło, które za-
pewniło mu wieczną sławę: Kronikę Polską, Litewską, Żmodzką i wszystkiej Rusi,
wydaną w Królewcu w 1582 r.91 W Kronice Stryjkowski wielokrotnie wspomina 
o „Białej Rusi”, lecz najwyraźniej nie miał jasnej koncepcji termino-logicznej 
i w zależności od źródeł, z których korzystał, nadawał tej nazwie i jej pochod-
nym różne znaczenie. 

88 A. Guagnini, Sarmatiae Europeae descriptio, quae Regnum Poloniae, Lithuaniam, Samogi-
tiam, Russiam, Massouiam, Prussiam, Pomeraniam, Livoniam et Moschouiae, Tartariae que partem 
comlecitur, Spirae 1581, k. 62.

89 Tamże, k. 78 v.
90 M. Stryjkowski, O początkach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego 

narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, 
z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia, oprac. H. Radziszewska, Warszawa 1978, 
s. 9.

91 M. Stryjkowski, Kronika Polska, Litewska, Żmodzka i wszystkiej Rusi, Królewiec 1582, wyd. 
M. Malinowski, Warszawa 1846.
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Kiedy pisze o „białoruskiej” monarchii, zawsze ma na myśli Moskwę: „Iwana 
Danilowica [Kality], bieło-ruskiego książęcia”92, „kniaziów wielkich moskiew-
skich dziedziców bieło-ruskiej monarchiej, Juriego i Wassila”93. W tym znacze-
niu pisze także: „Moskwa, dzisiejszej Białej Rusi naród”94. Natomiast nazywając 
Odojewskich „kniaziami Białej Rusi” czyni tak chyba przez pomyłkę95.

W innym znaczeniu występuje u Stryjkowskiego „Biała Ruś” w połączeniu 
„Biała” i „Czarna Ruś”. Rozdział trzeci ksiąg czwartych swojej pracy zatytułował: 
„O Białej i Czarnej Rusi, wschodnich, północnych i południowych narodach 
starożytnych, i ich książętach wielkonowogrodzkich, izborskich, pskowskich, 
biełojezierskich, kijowskich, łuckich, włodimirskich, wołyńskich, halickich, 
podgórskich, podolskich, etc.”96. Mikoła Ułaszczyk zwrócił uwagę na to, że 
w tym szeregu nie występują księstwa położone na terytorium Białorusi97.
Zdaniem A. Biełego, ponieważ czterej pierwsi z wymienionych w tytule książąt 
przypisani są do miast w zachodniej tradycji uważanych za położone w „Białej 
Rusi”, którą sam utożsamia z Nowogrodem Wielkim,  określenie „Biała Ruś” 
należy tutaj tak właśnie rozumieć. W tym wypadku wypada przyznać mu rację98.
Pośrednio potwierdza to opis rzekomej ucieczki Włodzimierza Monomacha 
przed Bolesławem Krzywoustym z Kijowa na „Białą Ruś” w rozdziale dziesią-
tym99. W rozdziale trzecim Stryjkowski pisze natomiast o tym, że Włodzimierz 
Wielki „wszystkie Ruś północną, wschodnią i na południe leżącą Białą i Czarną, 
pod swoję moc przywiódł”100. Ułaszczyk, a za nim Bieły skłonni są uważać, że 
określenie „Biała i Czarna” odnosi się tutaj do Rusi „na południe leżącej”101.
Bieły równie stanowczo, co błędnie twierdzi przy tym, że południowe położe-
nie „Białej i Czarnej Rusi” Stryjkowski przejął od Kromera, chociaż Kromer 
terminu „Czarna Ruś” w ogóle nie zna. Określenie „Biała i Czarna Ruś” oznacza 
tu „wszystkie Ruś północną, wschodnią i południową”, zgodnie z tytułem roz-
działu. To samo można powiedzieć o wzmiance Stryjkowskiego: „Wassil, kniaź 
halicki i włodzimierski, był natenczas w Czarnej i Białej Rusi najstarszym 
i najbogatszym”102. Nie zgadzam się z Ułaszczykiem, który  uważa, że „Czarną 

92 Tamże, t. 1, s. 126
93 Tamże, t. 2, s. 10.
94 Tamże, t. 1, s. 91.
95 Tamże, t. 2, s. 168; А. Белы, Хроніка..., s. 148–149.
96 M. Stryjkowski, Kronika..., t. 1, s. 108.
97 Н. Улащик, Белая и Черная Русь в „Кронике” Матвея Стрыйковского, w: Імя..., s. 103.
98 А. Белы, Хроніка..., s. 149
99 M. Stryjkowski, Kronika..., t. 1, s. 187. Por. M. Stryjkowski, O początkach..., s. 116–117.
100 M. Stryjkowski, Kronika..., t. 1, s. 125. 
101 Н. Улащик, Белая..., s. 103; А. Белы, Хроніка..., s. 150.
102 M. Stryjkowski, Kronika..., t. 1, s. 286. 
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Ruś” należy tu rozumieć jako Galicję, a „Białą Ruś” jako Wołyń, gdyż Wołynia 
Stryjkowski nigdy tak nie nazywa103. Natomiast „Czarna Ruś” rzeczywiście od-
powiada u Stryjkowskiego ziemi halickiej, gdyż podaje on, że „głową” „Czarnej 
Rusi” jest Lwów104. Pośrednio potwierdza to Gwagnin, według którego, jak już 
o tym wcześniej była mowa, metropolią „Rusinów Czarnych” jest właśnie 
Lwów.

Zgodnie z dziełem Kromera Stryjkowski komentuje tylko zajęcie przez Świ-
drygiełłę Połocka, Smoleńska i Kijowa, notując na marginesie: „Świdrygieł Ruś 
opanował Białą”105.

W dość jednoznaczny natomiast sposób używa Stryjkowski utworzonych 
przez siebie terminów „biełoruskie narody” i „Biełorussacy”, inaczej „Russacy 
Biali”. W rozdziale drugim – „O wywodzie sławnego narodu ruskiego, sławań-
skiego, sarmatskiego, a dlaczego są nazwani Sławakami” – pisze, iż „własny 
język sławański starodawny, zda się być ruski, moskiewski, ponieważ ci Russacy, 
których Moskwą zowiemy, zdawna w tych krainach północnych i wschodnich, 
gdzie i dziś zasiadwszy, dalej się nie powłóczyli. Dla czego też języka i obyczajów 
starożytnych nie mogli zmienić, jako się to inszym narodom, którzy z tychże 
krain moskiewskich wyszli, trafić musiało, bo się po rozmaitych stronach świata 
wojną bawili. Przeto Serbowie, Karwaci, Raczowie, Bulgarowie, z Greki, z Węgry 
i z Turkami; Dalmatowie zaś, Karniolani, Stirijcikowie, Istrowie, Illirikowie, 
z Włochy; Slężacy, Morawcy, Czechowie, Misnacy, Pomorzanie, Kassubianie 
z Niemcami; Russacy Biali z Moskwą i Tatary; Podgórzanie, Mazurowie, Podla-
szanie, Russacy Czarni, Wołyńcy i Litwy część z Polakami; a Polacy ze wszystkimi 
narody, obyczaje, ubiory i po części język ojczysty pomięszali: tak iż nas słusznie
simias, protheos et chamaleones, każdy nazwać może”106. Z tego wywodu wynika 
zatem, że „Russacy Biali” nie mogą być Moskwicinami, skoro z nimi się zmiesza-
li. Zmieszanie się „Russaków Białych” nie tylko z Moskwą, lecz także z Tatarami 
świadczy o ich umiejscowieniu na wschodzie Rzeczypospolitej. Spośród innych 
ruskich (w węższym tego słowa znaczeniu) narodów Stryjkowski wymienił tu 
„Podgórzan”, „Podlaszan”, „Russaków Czarnych” i „Wołyńców”. Dalej pisze o „Wo-
łyńcach” z ziemią swoją Wołyniem, „który naród i dziś w rycerskich sprawach, 
niemniej jako przodkowie ich baczymy być sławny, jako są Luczanie, Wołodzi-
mierzanie, Krzemieńczanie, Hrodlanie, Howruczanie, Zitomirzanie, Korczanie, 
Zbarażanie, etc. Którzy potym kijowskie, podlaskie, podolskie i insze przyległe 

103 Н. Улащик, Белая..., s. 104.
104 M. Stryjkowski, Kronika..., t. 2, s. 20.
105 Tamże, s. 186.
106 Tamże, t. 1, s. 107–108.
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ruskie strony narodem swym napełnili”. Kim są Podgórzanie, wyjaśniał wcześniej, 
pisząc o „Russakach halickich, ostrogskich, podolskich, bełskich, chełmskich, 
lwowskich, przemysłkich, etc., które krainy i dziś podgórskimi zwiemy, dla tego, 
iż się poczynają od gór węgierskich”. Jak widać, pojęcia „Podgórzanie” i „Russacy 
Czarni”, podobnie jak „Podgórzanie” i „Wołyńcy” częściowo się pokrywają. 
W pierwszym wypadku jest to spowodowane tym, że autor używa sztucznej 
nazwy „Russacy Czarni” obok nazwy potocznej w odniesieniu do mieszkańców 
tego samego terytorium, „Podgórza”, którego nazwę w sposób nieuprawnio-
ny rozciąga na Podole. Ziemie te należały do Królestwa Polskiego przed unią 
lubelską 1569 r. Pisząc o Podgórzanach, Podlaszanach, „Russakach Czarnych” 
i Wołyńcach, że zmieszali swe obyczaje i język z Polakami, usprawiedliwia przy-
łączenie ich ziem do Królestwa Polskiego. Natomiast informując, że Wołynianie 
zaludnili kijowskie, podlaskie, podolskie i inne przyległe ruskie strony, Stryj-
kowski robi ukłon w stronę sędziego „Kroniki” Bokieja i całej szlachty wołyń-
skiej, która tak aktywnie działała na rzecz przyłączenia tych ziem do Korony. 
Postępuje tu inaczej niż Kromer, który kosztem „Białej Rusi” rozszerzył na Kijów 
pojęcie „Podole”, by usprawiedliwić  przyłączenie Kijowszczyzny do Polski. 

Mnożenie „narodów” to pisarska maniera Stryjkowskiego. Część „bieło-
ruskich narodów” lokalizuje „w Sarmatiej, niedaleko od morza albo jeziora 
Meotis, w które Tanais albo Don wpada, gdzie też dziś moskiewskie i biełoru-
skie narody mieszkają, i Kaniowcy, Biełocerkwianie, Putiwlanie, Rezancy, Cer-
niowcy etc.”107. Zakładając, że Stryjkowski przyjmował za linię rozgraniczenia 
między „moskiewskimi” a „biełoruskimi narodami” granicę państwową, do 
moskiewskich narodów” można zaliczyć „Putiwlan” „Riazańców” (Rezanców)
i „Czernihowców” (Cerniowców), a do „biełoruskich narodów” – „Kaniowców” 
i „Biełocerkwian”. Wyliczenie to dotyczy jednak tylko tej części „moskiewskich 
i biełoruskich narodów”, która mieszka, zdaniem Stryjkowskiego, w tym miejscu, 
gdzie Sarmatów umieścił Ptolemeusz. 

Również „Biełorussacy” Stryjkowskiego to pojęcie złożone, o czym świadczy 
sformułowanie „Moskwa i wszyscy Biełorussacy”108. Odnosi się ono do ruskiej 
ludności wschodnich ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego przed unią lubel-
ską. Do „Biełorussaków” zaliczał też chyba „Wielko-Nowogrodzian” i Pskowian, 
ponieważ wymienia ich oddzielnie od „Moskwy”109. Osobno kronikarz wylicza 
„Biełorussaków litewskich”, pisząc o „Russakach i inszych ruskich narodach”, 
że wszyscy już są chrześcijanami, „jedni według obrzędów, których jest więtsza 

107 Tamże, s. 109.
108 Tamże, s. 111.
109 Tamże, s. 113.
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część greckich, jako Moskwa, Biełorussacy litewscy, Bolgarowie, Bosnowie, Ser-
bowie etc.”110. Ponieważ, jak próbowałem wykazać powyżej, Stryjkowski starał 
się opisać i uzasadnić stan po unii lubelskiej, określenie „Biełorussacy litewscy” 
dotyczy raczej przodków dzisiejszych Białorusinów. Do tego samego wniosku 
doszli także Ułaszczyk i Bieły111.

Lokalizacja „Czarnej Rusi” wokół Lwowa nie przyjęła się w literaturze pol-
skiej, w której zatryumfowała w tym względzie koncepcja Kromera. W wydanym 
w 1611 r. przekładzie „Sarmacji europejskiej” Gwagnina na język polski tłumacz 
tego dzieła Marcin Paszkowski wprowadził fragment: „A jest Ruś trojaka: jedna 
Biała, druga Czarna, trzecia Czerwona. Biała około Kijowa, Mozera, Mścisła-
wia, Witebska, Orszej, Połocka, Smoleńska i ziemie siewierskiej, która z dawna 
do Wielkiego X[ięstwa] Litewskiego przynależy. Czarna w ziemi moskiewskiej 
około Białego jeziora, i tam wszędzie ku Azjej. Czerwona przy górach, które 
Beskiedami zowią, której król polski rozkazuje, i do Korony przynależy: jako 
w Kołomyjej, w Żydaczowie, w Śniatyniu, w Rohatynie, w Busku. Pod temiż 
górami są powiaty: jako halicki, przemyski, sanocki, a w pośrzodku jest miasto 
sławne Lwów, i dwa zamki wierzchny i dolny, tam jest głowa wszytkiej ruskiej 
ziemie, do Korony Polskiej przynależącej. Ku północy są powiaty: chełmski, 
bełski i łucki”112. Paszkowski mocniej niż Gwagnin podkreślił odrębność „Białej 
Rusi” od Wielkiego Księstwa Litewskiego, tłumacząc cytowany wcześniej tytuł 
rozdziału o uprawie roli w tych krajach następująco: „Sposób orania w tych 
tam wojewodztwach Białej Rusi, ku Wielkiemu X[ięstwu] Litewsk.[iemu] i gra-
nicom moskiewskim przyległych”113. Łaciński termin Gwagnina Rutheni albi
przetłumaczył jako określenie zbiorcze „Biała Ruś”; natomiast Rutheni nigri
to według niego „Ruś podgórska”, „Podgórzanie”114. Jak się wydaje, za należące 
do terytorium „Białej Rusi” Paszkowski uważał „wołyńską krainę” i wojewódz-
two kijowskie, gdyż wymienił je razem z województwami: mścisławskim, wi-
tebskim i połockim jako „prowincje ruskie do Wielkiego Księstwa Litewskiego 
wcielone”115.

Odzyskanie Smoleńska i innych „awulsów” było pierwszym z celów, jakie 
stawiał sobie Zygmunt III Waza w toczącej się od 1609 r. wojnie z Moskwą. 

110 Tamże, s. 111.
111 Н. Улащик, Белая..., s. 103; А. Белы, Хроніка..., s. 150.
112 A. Gwagnina, Kronika Sarmacyey Europskiey, w której się zamyka krolestwo polskie ze 

wszystkiemi Państwy, Xięstwy y prowincyami swemi; tudzież też Wielkie Xięstwo Lithew., Ruskie, 
Pruskie, Zmudzkie, Inflantskie, Moskiewskie y część Tatarów, przeł. M. Paszkowski, Kraków 1611, 
ks. III, s. 13–14.

113 Tamże, s. 27.
114 Tamże, s. 29
115 Tamże, s. 22–27.
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Wojska polsko-litewskie zdobyły Smoleńsk w tym samym roku, w którym ukazał 
się przekład Gwagnina. Ziemię smoleńską, siewierską i czernihowską Rzeczpo-
spolita odzyskała na mocy rozejmu w Dywilinie w 1618 r. Terytoria te w sposób 
naturalny włączano w skład „Białej Rusi”. Jednakże do Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego weszło tylko województwo smoleńskie z powiatem starodubowskim, 
natomiast resztę ziemi siewiersko-czernihowskiej przyłączono do Korony. 
W 1645 r. utworzono tu województwo czernihowskie.

Podział ziemi siewiersko-czernihowskiej przysporzył sporo trudności ostat-
niemu już z polskich pisarzy, który zajął się granicami „Rusi Białej” (Russiae 
albae) – Szymonowi Starowolskiemu. W wydanym w 1632 r.  dziele „Polska” 
Starowolski twierdzi, że „cały obszar Rusi” dzieli się na „Ruś Białą (Russia alba),
która wchodzi do Wielkiego Księstwa Litewskiego, oraz na Ruś Czerwoną (Russia 
rubra), która właściwie zwie się Roksolanią i do Polski należy. Trzecia bowiem 
część, poza Donem i źródłami Dniepru położona, przez starożytnych nazywa-
na Rusią Czarną (Russia nigra), od współczesnych pospolicie nazwę Moskwy 
(Moscouia) otrzymuje...”116.

„Ruś Biała” obejmuje według niego wojewodztwo nowogródzkie, „leżące 
obok drugie województwo, mścisławskie”, z takimi miastami, jak: Kleck, Owrucz, 
Homel, Krzyczew, Ostrz, Mścisław i Mozyrz, witebskie, które dzieli się „na 
dwie obszerne ziemie: witebską i brasławską”, z Brasławiem, Witebskiem 
i Mohylewem, mińskie, połockie, w granicach którego umieścił m.in. Szkłów 
i Bychów, i wreszcie smoleńskie, „które obejmuje Księstwo Siewierskie, ziemię
czernihowską (...) i powiat orszański”. Według Starowolskiego ziemię czerni-
howską przyłączył do województwa smoleńskiego Zygmunt III117.

W opisie Starowolskiego roi się od błędów. Kleck należał do województwa 
nowogródzkiego, Owrucz i Ostrz do kijowskiego, Mozyrz do mińskiego, Brasław 
do wileńskiego, Szkłów i Bychów do powiatu orszańskiego, a ten do wojewódz-
twa witebskiego118. Natomiast ogólny zarys obszaru „Rusi Białej” należy do tra-
dycji Kromerowej. Zaliczając ziemię siewiersko-czernihowską do „Rusi Białej”, 
Starowolski bezpośrednio szedł śladem Paszkowskiego. Co do Brasławia zaś, to 
zdarzało się wówczas, że zaliczano go do „Białej Rusi”, o czym piszę w rozdziale 
następnym. 

116 Sz. Starowolski, Polska albo opisanie położenia Królestwa Polskiego, z jęz. łacińskiego przeł., 
wstępem i komen. opatrzył A. Piskadło, Kraków 1976, s. 89; Simonis Starovolsci, Polonia, Coloniae 
1632, s. 96–97.

117 Sz. Starowolski, Polska..., s. 101–104.
118 Tylko niektóre z tych błędów zauważył A. Piskadło. Sz. Starowolski, Polska..., s. 190, ko-

mentarz 288 i 289. Nie uniknął też pomyłek w przekładzie, umieszczając w województwie mińskim 
„Kiejdany” zamiast Kojdanowa. Tamże, s. 104.
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W drugim wydaniu „Polski” Starowolski dodał już województwo czerni-
howskie do „Rusi Czerwonej”119, wcześniej obejmującej u niego województwa: 
ruskie, bracławskie, kijowskie, wołyńskie i bełskie. Na ogół pisarz ten jako chyba 
pierwszy rozszerzył pojęcie „Ruś Czerwona” na wszystkie ziemie ukraińskie120.
Włączając województwo czernihowskie do „Rusi Czerwonej”, zauważył jednak 
mimochodem, że właściwie należy ono do „Rusi Czarnej” (czyli Moskwy)121. Nie 
usunął przy tym ziemi siewiersko-czernihowskiej z opisu „Rusi Białej”122.

Poważne kłopoty Starowolski miał także z ustaleniem zachodniej i połud-
niowej granicy „Rusi Białej”. Opisując bowiem Litwę, stwierdza że rozpościera 
się ona „od granic Prus z zachodu do granic Białej Rusi (która do Wielkiego 
Księstwa Litewskiego należy) od wschodu. Dzieli się natomiast pospolicie na te 
oto trzy województwa: wileńskie, trockie i brzeskie”123. Taka Litwa w rzeczywi-
stości składałaby się z dwóch oddzielnych części: wileńsko-trockiej i brzeskiej. 
Starowolski „połączył” je jednak, przenosząc powiat wołkowyski z województwa 
nowogródzkiego do ziemi grodzieńskiej województwa trockiego124. Zabieg ten 
nie zmienia faktu, że nikt inny nie włączał województwa brzeskiego w skład 
„Litwy” właściwej, użyte przez pisarza określenie „pospolicie” nie ma więc nic 
wspólnego z rzeczywistością. Starowolski jest zresztą niekonsekwentny, gdyż 
niewiele dalej pisze o „Rusi Czerwonej”, że ma „z północy Białą Ruś”, odgrani-
czoną rzekami Styrem i Prypecią. Jak zauważył Antoni Piskadło, Prypeć może 
być traktowana jako „naturalna granica” „Czerwonej Rusi” na północy tylko 
w sposób bardzo umowny, a Styr płynie z południa na północ i w ogóle w rachubę 
nie wchodzi125. Ważniejsze jest jednak to, że w takim ujęciu „Biała Ruś” obejmuje 
województwo brzeskie.

„Ruś Biała” wydaje się być dla Starowolskiego krajem egzotycznym, gdyż tak 
tłumaczy znaczenie nazwy tego kraju: „Ta Ruś, która do Wielkiego Księstwa przy-
lega i należy do niego, powszechnie nazywana jest Rusią Białą, częścią dlatego, że 
mieszkańcy jej taką odznaczają się cerą, częścią z tej przyczyny, że pola tu dłużej 

119 Tamże, s. 100; Simonis Starovolsci, Polonia nunc denuo recognita et aucta, Dantisci 1652, 
s. 149.

120 O ziemi bełskiej pisze jednak, że sąsiadując z ziemią lwowską i chełmską „leży jakby 
w środku Rusi Czerwonej”, co jest śladem Kromerowej „Rusi Czerwonej”. Sz. Starowolski, Polska...,
s. 99.

121 Tamże, s. 100.
122 Tamże, s. 104–105; Simonis Starovolsci, Polonia nunc denuo..., s. 162–165. 
123 Sz. Starowolski, Polska..., s. 85.
124 Tamże, s. 87. Natomiast Birże Starowolski przydzielił do województwa wileńskiego, 

a Kowno do Żmudzi. Tamże, s. 87, 116, 
125 Tamże, s. 183, komentarz 225.
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niż gdzie indziej śniegami całkiem bywają pokryte i patrzącemu wszystko się 
wydaje bielą, która nawet na naturalny kolor zwierząt zda się przechodzić, jeżeli 
tam mianowicie wilki można widzieć w różnych stronach białe, niedźwiedzie, 
zające, lisy i inne, tak domowe, jak leśne zwierzęta, które przecież i gdzie indziej 
żyjąc inny zazwyczaj mają kolor”126. Opis ten jest tym bardziej zadziwiający, że 
Starowolski urodził się w Starej Woli pod Prużaną w województwie brzeskim127,
czyli na terytorium, które sam, choć niekonsekwentnie, nazywa „Białą Rusią”. 
Nawet jeżeli przyjąć, że jego „Ruś Biała” zaczyna się dopiero od południowej 
granicy powiatu nowogródzkiego, to i tak miejsce urodzenia pisarza dzieli od 
niej tylko rzut kamieniem. Piotr Skarga opisywał  przecież „ziemię nowogródz-
ką na Białej Rusi” jako „Lombardię Litewską”, urodzajną i ludną. Trudno pojąć, 
czym się kierował Starowolski, tworząc swój fantastyczny opis „Białej Rusi”. Nie 
szczędził przy tym „Rusi Białej” komplementów: „Kraj ten obfituje we wszystkie 
rzeczy, które do życia są potrzebne, a więc w żyto, jęczmień, owies, pszenicę, 
groch, konopie, len, miód, łubin, wosk, bydło, ryby, ptactwo i dziką zwierzynę”128.
Aleś Bieły zakłada, że Starowolski mógł wykorzystać jakieś nieznane źródło, 
w którym białe niedźwiedzie i zające w bezpośredni sposób związane były 
z „Białą Rusią” ulokowaną na północy państwa moskiewskiego. Wydaje mi się 
jednak, że można opis Starowolskiego wytłumaczyć inaczej. Starowolski pisał 
w Krakowie, z którego w dodatku wyjeżdżał w długie podróże do Włoch, 
Frankfurtu nad Menem, Kolonii. Z takiej perspektywy już Białystok wydaje 
się miejscem bardzo chłodnym i zaśnieżonym. Ponadto wyobraźnię pisarza 
musiała ponieść sama nazwa. Białostoczanie bywają przecież pytani żartem 
przez mieszkańców cieplejszych rejonów Polski, czy po ulicach ich miasta spa-
cerują białe niedźwiedzie. Podobne skojarzenie musiała wywołać nazwa „Biała 
Ruś” w umyśle Starowolskiego: chociaż białych niedźwiedzi na „Białej Rusi” nie 
widział, to jednak powinny tam być. Trzeba też przyznać, że nawet jeśli nie było 
to prawdziwe, to dobrze pomyślane. Zgodnie z zasadami imaginologii, wraz 
z fantastycznymi obrazami „Biała Ruś” Starowolskiego wryła się w pamięć jego 
czytelników. 

Podsumowując można stwierdzić, że wszelkie średniowieczne polskie wy-
obrażenia o wewnętrznych podziałach Rusi brały się z początkowego wyod-
rębniania z Rusi ziemi halickiej. Wydzielano ją z Rusi jako królestwo „Białych 
Rusinów” i po prostu „Ruś”, przeciwstawianą „drugiej” Rusi. W pierwszej 

126 Tamże, s. 101. 
127 A. Biedrzycka, J. Tazbir, Straowolski (Straowolscius) Szymon, PSB, t. 42/3, z. 174, s. 356.
128 Sz. Starowolski, Polska..., s. 101.
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połowie XIV w. pojawiły się terminy „Mała Galicja” i „Mała Ruś”, służące wy-
różnieniu z reszty Rusi ziemi halicko-włodzimierskiej. Po ostatecznym przyłą-
czeniu ziemi halickiej do Polski nazywano ją po prostu „Rusią”, a stare ośrodki 
państwowe, jak Połock – z węgierska „Białą Rusią” lub z polska „Wielką Rusią”. 
Były to jednak określenia używane niezwykle rzadko. Dopiero w XVI wieku, 
pod wpływem Włocha Kallimacha zaczęła się utrwalać nazwa „Biała Ruś” 
w stosunku do wszystkich ziem ruskich w Wielkim Księstwie Litewskim. Ośrod-
kiem rozpowszechniania tego miana był Uniwersytet Krakowski129. Warto także 
zaznaczyć, że dla polskich pisarzy „Biała Ruś” była krajem odrębnym od Litwy. 
Po unii lubelskiej  nazwa ta szybko zawęża swój zasięg do ziem ruskich pozosta-
łych w granicach Wielkiego Księstwa. Poczynając od Marcina Kromera, „Biała 
Ruś” była właściwie tożsama z dzisiejszą Białorusią.

129 Tamże, s. 116.
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Rozdział III 

OD „LITWY I RUSI” 
DO „LITWY I BIAŁEJ RUSI”

Regiony geograficzno-historyczne Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w oczach tubylców w XVI – początkach XVII w.

Jak dotąd, przedstawiałem „Białą Ruś” widzianą oczami cudzoziemców. 
Wyobrażenia te niewiele miały wspólnego z widzeniem swego kraju przez 
tubylców – mieszkańców Litwy i Rusi. „Biała Ruś” niemal do końca XVI w. 
istniała na terytorium Rzeczypospolitej tylko na kartach dzieł zagranicznych 
pisarzy. „Czarna Ruś”, zdaniem Gwagnina i Stryjkowskiego, leżała wokół 
Lwowa, czyli tam, gdzie Kromer w tym samym czasie umieścił „Ruś Czerwo-
ną”. Stryjkowski wprowadził jeszcze do historiografii pojęcia „Litwa Powilijska” 
i „Litwa Zawilijska”1. Niemniej jednak we wszystkich dokumentach z epoki wy-
stępują tylko „strony” województwa wileńskiego: „strona oszmiańska” i „strona 
zawilejska”, „Zawilie”2.

W celu przybliżenia obrazu składających się na Wielkie Księstwo Litewskie 
regionów odwołam się do dziejów dokonujących się w tym kraju podziałów 
administracyjnych. Przedstawiając te procesy, opieram się na najnowszym 
opracowaniu zagadnienia3.

W 1345 r. Olgierd i Kiejstut podzielili Wielkie Księstwo Litewskie pomię-
dzy siebie na połowy wileńską i trocką. Wilnu podporządkowano Łohojsk, 
Mińsk, Połock, Witebsk i Słuck, a później Kobryń i Mścisław. Trokom pod-
legały Żmudź, Kowno, Brześć, Grodno, Kamieniec, Nowogródek, Słonim 

1 H. Łowmiański, Geneza ziemi połockiej, w: tenże, Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, 
Polski i Rusi w wiekach średnich, Poznań 1986, s. 478–479. 

2 Z. Wojtkowiak, Litwa Zawilejska w XV i pierwszej połowie XVI w., Poznań 1980, s. 11–16.
3 В. Насевіч, Тэрыторыя, адміністрацыя, падзел, w: Вялікае княства Літоўскае. Энцы-

клапедыя, t. 1, Мінск 2005, s. 36–39.
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i Wołkowysk. Dawne księstwo świsłockie z włościami bobrujską i luboszańską 
podzielono między Wilno a Troki. Od 1413 r. obie części zaczęto nazywać woje-
wództwami. W 1471 r. status województwa otrzymało byłe księstwo kijowskie, 
w 1504 r. namiestnictwo połockie, w 1507 r. namiestnictwo nowogródzkie, 
a w 1508 r. witebskie i smoleńskie. Ziemia żmudzka i wołyńska zachowały swe 
tradycyjne nazwy, lecz ich namiestnicy mieli status równy wojewodzie. W 1513 
roku utworzono województwo zwane podlaskim. Rok później Moskwa zagar-
nęła ziemię smoleńską. W 1537 r. Wielkie Księstwo straciło na rzecz Moskwy 
Siebież z województwa połockiego, lecz odzyskało Homel, przyłączony do wo-
jewództwa wileńskiego. W wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej 
w latach 1565–1566 terytorium Wielkiego Księstwa podzielono w nowy sposób 
na województwa i powiaty: brzeskie (powiaty brzeski i piński), bracławskie (bez 
powiatów), kijowskie (powiaty czarnobylski, czerkaski, kijowski, mozyrski, 
owrucki i żytomierski), mińskie (powiaty miński i rzeczycki), mścisławskie 
(bez powiatów), nowogródzkie (powiaty nowogródzki, słonimski i wołkowy-
ski), podlaskie (powiaty bielski, drohicki i mielnicki), połockie (bez powiatów; 
faktycznie w latach 1563–1581 pod okupacją moskiewską), trockie (powiaty 
grodzieński, kowieński, trocki i upicki), wileńskie (powiaty brasławski, lidzki, 
oszmiański, wileński i wiłkomirski), witebskie (powiaty orszański i witebski) 
i wołyńskie (powiaty łucki, krzemieniecki i włodzimierski). Żmudzi nie podzie-
lono na powiaty, ale nadal jej status był równy województwu. W wyniku unii 
lubelskiej w 1569 r. do Korony Polskiej włączono województwa: podlaskie, bra-
cławskie, wołyńskie i kijowskie (bez powiatu mozyrskiego, przydzielonego do 
województwa mińskiego). Po zakończeniu wojny o Inflanty w latach 1558–1582 
do województwa witebskiego przyłączono Wieliż. Z kolei w latach 1609–1618 
w wyniku wojny z Moskwą w skład Wielkiego Księstwa weszło województwo 
smoleńskie z powiatem starodubowskim oraz Newel i Siebież przydzielone do 
województwa połockiego. W 1634 r. stracono na rzecz państwa moskiewskiego 
część powiatów smoleńskiego (Żużec, Masalsk i Sierpiejsk) i starodubowskie-
go (Trubieże); do tego ostatniego w 1646 r. przekazano starostwo łojowskie 
z województwa kijowskiego. W wojnie toczącej się w latach 1654–1667 Moskwa 
zdobyła powiaty smoleński i starodubowski, z którego w składzie Wielkiego 
Księstwa pozostało tylko starostwo łojowsko-lubeckie, włączone do powiatu 
rzeczyckiego. Moskwa przez pewien czas okupowała jeszcze Wieliż, Newel 
i Siebież, które zwróciła w 1678 r. Odtąd granice Wielkiego Księstwa i jego wo-
jewództw przez blisko stulecie pozostawały bez zmian.

Ustalenie zasięgu terytorium „Litwy” i „Rusi” w Wielkim Księstwie Litew-
skim było przedmiotem długotrwałej dyskusji, zapoczątkowanej wystąpieniem 
Macieja Lubawskiego. Według niego na początku XVI w. do „właściwej ziemi 
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litewskiej lub wielkiego księstwa w wąskim sensie” należały: Nowogródek, 
Wołkowysk, Słonim, Zdzitów i Grodno. Natomiast „Ruś Litewska (we właści-
wym, szczególnym sensie)”, jego zdaniem, obejmowała terytorium dawnego 
księstwa mińskiego oraz tzw. włości naddnieprzańskie wraz z dawnym księ-
stwem mścisławskim. Oprócz tego Lubawski wyróżnił „Podlasie” (w granicach 
ówczesnego województwa) oraz „Polesie”, które w jego rozumieniu obejmowało 
terytorium dawnego księstwa turowsko-pińskiego, ze Słuckiem i Kleckiem. 
Regiony te uważał za bliżej związane z „właściwą ziemią litewską” niż pozostałe, 
do których zaliczył Żmudź, ziemie połocką, witebską, kijowską, Wołyń i Podole 
oraz drobne księstwa w ziemi czernihowsko-siewierskiej4.

Całkowicie inne znaczenie „Rusi Litewskiej” nadawał Oskar Halecki, który 
zaliczył do niej tylko dzielnice, czyli aneksy (ziemie ruskie, które miały status 
federacyjny na podstawie przywilejów wielkoksiążęcych) otaczające „Litwę 
właściwą” od wschodu i południa półkolem od Połocka aż do Wołynia. Za 
„Litwę ściślejszą” badacz ten uznał „pierwotny obszar województwa wileńskiego 
i trockiego”, które obejmowały, oprócz „Litwy pierwotnej, etnicznej”, Podlasie 
z ziemią brzeską, Grodno i Nowogródek, drobne księstwa poleskie oraz Mińsk 
z włościami nad Berezyną, środkowym Dnieprem i górną Sożą, oderwanymi 
od ziemi smoleńskiej, siewierskiej i kijowskiej, w tym ziemię mścisławską5.
Nietrudno zauważyć, że w granicach „Litwy ściślejszej” Haleckiego znalazło 
się całe terytorium uznane za „Ruś Litewską” przez Lubawskiego, który z kolei 
tzw. aneksy umieścił poza granicami swojej „Rusi”. Przyczyną tak zasadniczej 
różnicy było to, że Halecki oparł się głównie na średniowiecznych aktach praw-
nych i niemal zupełnie zignorował wypadki używania nazwy „Ruś” w doku-
mentach kancelarii wielkoksiążęcej i prywatnych aktach z wieku XVI. 

Poglądy badaczy dotyczące problemu lokalizacji „Litwy właściwej” zebrał 
niedawno i poddał krytyce Aleksander Krawcewicz6. Natomiast w stosunku do 
„Rusi” uczynili to nieco wcześniej Michał Spirydonow i Wiaczesław Nosiewicz7.
Ponieważ dla mojej pracy istotne jest tylko stwierdzenie, jakie znaczenie miały 
terminy „Litwa” i „Ruś” w XVI w., odwołam się do dotychczasowych ustaleń 
tylko w tej kwestii. 

4 М. Любавский, Областное деление и местное управление Литовско-Русского госу-
дарства ко времени издания первого Литовского статута, Москва 1983, s. 2, 38.

5 O. Halecki, Litwa, Ruś i Żmudź jako części składowe Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kraków 
1916, odbitka z t. 59 Rozpraw historyczno-filozoficznych Akademii Umiejętności w Krakowie, 
s. 5 [216]–7 [218]. 

6 A. Krawcewicz, Powstanie Wielkiego Księstwa Litewskiego, Białystok 2003, s. 93–114.
7 В. Насевіч, М. Спірыдонаў, „Русь” у складзе Вялікага княства Літоўскага ў XVI ст., 

З глыбі вякоў. Гістарычна-культуралагічны зборнік, t. 1, Мінск 1996, s. 4–7.
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Ostatnim z polskich historyków, który zajmował się wytyczeniem granic 
„Litwy ściślejszej” dla tego okresu był Jerzy Ochmański. Jego zdaniem, Litwa 
ta obejmowała w XV–XVI w. województwa wileńskie i trockie, Brasław, Mińsk, 
Nowogródek, Wołkowysk, Słonim, Kamieniec i Grodno. Wbrew tym ustale-
niom, na co zwrócił uwagę Krawcewicz, na załączonej na następnej stronie swej 
pracy mapie Ochmański bez żadnego uzasadnienia pozostawił poza granicami 
„Litwy właściwej” (Lithuania Propria) Mińsk i Nowogródek ze Słonimem, Woł-
kowyskiem i innymi miastami8, natomiast włączył do niej nie tylko Żmudź, lecz 
także Białystok.

Spośród białoruskich badaczy problem lokalizacji „Litwy” i „Rusi” oraz 
ich rozgraniczenia wytrwale analizował Michał Spirydonow. Badacz ten oparł 
się na źródłach pisanych, które w sposób bezpośredni lub pośredni świadczą 
o lokalizacji konkretnej miejscowości na „Rusi” lub na „Litwie”. Dzięki temu 
uzyskał bardzo dokładne wyniki. Jak ustalił, w XVI w. współcześni odnosili do 
„Litwy” powiaty: wileński, wiłkomirski, kowieński, trocki, upicki, brasławski, 
wołkowyski, grodzieński, lidzki, nieomal cały oszmiański i słonimski, większą 
część nowogródzkiego i zachodnią część mińskiego9. W tej samej pracy Spi-
rydonow wyznaczył też dość dokładnie granice „Rusi”, lecz ostatnim jego 
słowem w tej sprawie jest opublikowana wspólnie z Wiaczesławem Nasiewi-
czem praca poświęcona samej „Rusi”10. Dwaj badacze przeprowadzili dogłębną 
analizę różnorodnych opublikowanych i nieopublikowanych źródeł, w których 
wzmiankowana jest „Ruś”, włości „ruskie”, miasta, majątki i poszczególne wsie 
na „Rusi”. Wśród wykorzystanych przez nich źrodeł znalazły się akta zarówno 
władz centralnych (uchwały sejmowe, ustawa włóczna z 1557 r., popis wojska 
z 1567 r.), jak lokalnych (sprawy sądowe, skargi), a także akta prywatne, listy 
feudałów, latopisy litewsko-ruskie. Większość badanych dokumentów odnosi 
się do drugiej połowy XVI w. W wyniku tej kwerendy autorzy ustalili spis 122 
punktów osadniczych i sporządzili mapę ich rozmieszczenia11.

Na mapie tej widać wyraźnie, że „ruskie” miasta, majątki i wsie zajmują 
wyłącznie wschodnią część dzisiejszej Białorusi. Odpowiada to kontekstowi, 
w którym „Ruś” występuje w źródłach: jako nazwa jednego z regionów na te-
rytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego, obok Litwy, Żmudzi oraz Wołynia, 

8 J. Ochmański, Litewska granica etniczna na wschodzie od epoki plemiennej do XVI wieku,
Poznań 1981, s. 73–74; A. Krawcewicz, Powstanie..., s. 97.

9 М. Ф. Спиридонов, „Литва” и „Русь” в Беларуси в 16 в., „Наш Радавод”, cz. 7, Гродна 
1996, s. 208.

10 В. Насевіч, М. Спірыдонаў, „Русь”..., s. 7–27.
11 Tamże, s. 20–25.
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Kijowszczyzny, Podlasia, Podola i Polesia. Niżej podaję w ślad za Nasiewiczem 
i Spirydonowem garść przykładów: W 1569 r. jako wielki książę litewski 
Zygmunt August zawiadamia swoich wojewodów i namiestników, że chan 
krymski „zamyślił ziemie nasze ruskie, podolskie, kijowskie i wołyńskie na-
jechać”. „Ruś” występuje obok Wołynia i Podlasia w prywatnym liście księcia 
Romana Sanguszki z 1567 r., w którym tenże informuje, że król posłał go „na 
Ruś, państwo jego hospodarskiej miłości ukrainne” i wspomina „krzywdy 
i szkody (...) od sąsiadów swoich obopólnych, tak w ziemi wołyńskiej w powiat 
łuckim, włodzimierskim, jak też i na Podlasiu w powiat brzeskim”. Położenie 
„Rusi”, na którą miał jechać Sanguszko, nie budzi wątpliwości, gdyż w jego ar-
chiwum zachował się następny list, w którym hetman Chodkiewicz prosi go, by 
szybciej wyjechał do wojska „na Ruś, do Łukomla” (okolice Połocka) – sprawa 
dotyczyła działań wojennych związanych z wojną inflancką. Interesujące w tym 
względzie są także wykazy korespondencji w sprawach wojskowych wysyłanej 
z kancelarii państwa do osób pozostających na służbie Wielkiego Księstwa. 
Listy rozsyłano zarówno do konkretnych województw i ziem („po Żmudzi”, „na 
Nowogródek”, „na Brześć”, „na Wołyń”), jak na terytoria, które nie były oficjal-
nymi jednostkami administracyjno-terytorialnymi („po Zawilju”). Korespon-
dencję „na Ruś” adresowano do „wszystkich książąt Druckich”, „do wszystkich 
książąt Łukomskich”, czyli bez wątpienia do Drucka i Łukomla. „Ruś” występuje 
obok innych regionów w uchwałach sejmu grodzieńskiego 1567 r. Wyznaczono 
w nich jednostki opodatkowania, z których każdy właściciel ziemski powinien 
wystawić konnego zbrojnego. Na „Litwie właściwej” takimi jednostkami były 
„służby litewskie”; w uchwale dodano: „a gdzie nie ma włók, a służby nie są 
równe litewskim, jak to na Rusi i na Polesiu, i w ziemi kijowskiej i we włościach 
naddnieprzańskich, a także w ziemi wołyńskiej (...) z tego powodu obywatele 
tych krajów ruskich, wołyńskich i poleskich mają nie ze służb ani z dworów, 
lecz z dymów dwudziestu na służbę ziemską wystawić jednego konia”. Dalej 
w uchwale sejmowej wyznaczono powinności ze służb i włók oraz „z dymów 
kijowskich, wołyńskich, ruskich, naddnieprzańskich i poleskich”.

Jak widać „Ruś”, a przynajmniej ta jej część, która bez wątpienia należała do 
ówczesnego województwa wileńskiego, wyraźnie różniła się od „Litwy”, także 
w systemie eksploatacji chłopów, co w pewnym sensie łączy ją z ziemiami sfe-
derowanymi (aneksami). Odmienność „Rusi” pod tym względem potwierdza 
kategoria chłopów określanych jako „dannicy ruscy” albo „dannicy na Rusi”. 
Dannicy, czyli chłopi, których podstawową powinnością była nie służba ciągła 
(pańszczyzna), lecz danina (w naturalnych produktach, przeważnie w miodzie 
i zbożu) występują często na terenach, wyznaczonych przez Nasiewicza i Spiry-
donowa jako „Ruś”.
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Ziemia połocka i witebska oraz południowy wschód dzisiejszej Białoru-
si przedstawione są na omawianej mapie dość ubogo. Autorzy wyjaśniają, że 
bojarzy połoccy nie mieli zazwyczaj posiadłości na zachodzie, a rozróżnienie 
na dobra „ruskie” i „litewskie” pozostawiało ślad w dokumentach, jeśli właści-
ciele dysponowali majątkami w obu częściach państwa. Co zaś do południowo-
-wschodnich obszarów dzisiejszej Białorusi, to mniejszą częstotliwość występo-
wania nazwy „ruski” w dokumentach autorzy tłumaczą tym, że większość tego 
terytorium zajmowały dobra państwowe („hospodarskie”), które w źródłach 
nazywane są zazwyczaj „włościami naddnieprzańskimi”. Tylko ustawa włóczna 
z 1557 r. nazywa je wprost „włościami ruskimi” i wymienia je w następującej 
kolejności: Rzeczyca, Mozyrz, Bobrujsk, Czeczersk, Propojsk, Mścisław, Orsza, 
Lubecz, Homel, Hłusk, Mohylew, Świsłocz, Borysów, Luboszany, Połock.

Jak ustalili Nasiewicz i Spirydonow, linia rozdzielająca „Litwę” i „Ruś” 
biegła wzdłuż zachodniej granicy ziemi połockiej i dalej w okolicach Łohojska 
i Mińska. Linia ta nie była stała i te same miejscowości w tym samym czasie 
wymieniane były jako leżące już to „na Rusi”, już to „na Litwie”. Opierając 
się na dokumentach można prześledzić przesuwanie się tej linii na wschód. 
W XIV w. „ziemia litewska” jeszcze nie obejmowała rejonu Mińska. Zdaniem 
autorów, najdalej w połowie następnego stulecia granica „Litwy” i „Rusi” prze-
chodziła już między Mińskiem a Borysowem, czyli mniej więcej tam, gdzie 
znajdowała się w XVI w. Wchłonięcie przez „Litwę” części ziemi mińskiej 
Nasiewicz i Spirydonow skłonni są tłumaczyć tym, że wraz z przechodzeniem 
właśności ziemskiej w ręce książąt litewskich i litewskiego możnowładztwa 
rozpowszechniał się nowy system opodatkowania („służba litewska”), podczas 
gdy w innych włościach obowiązywała nadal zasada „starego nie naruszać”. 
W tym miejscu zauważę jednak, że dawne utożsamianie „strony oszmiańskiej” 
z „Rusią”, i odnoszenie do tejże „Rusi” miejscowości między Wilią a Niemnem, 
występuje jeszcze w dokumentach z przełomu XV i XVI w.12

Podsumowując wyniki swoich badań, Nasiewicz i Spirydonow stwierdzają, 
że obszar „Rusi” w Wielkim Księstwie Litewskim nie pokrywał się ani z grani-
cami etnicznymi, ani z administracyjno-terytorialnymi. Zgodnie z podziałem 
administracyjnym sprzed reformy 1565 r. „Ruś” obejmowała niektóre ziemie 
sfederowane (od początku XVI w. – województwa) – połocką i witebską, a także 
wschodnią część województwa wileńskiego, w tym włość borysowską, bezpo-
średnio zarządzaną przez wojewodę. W skład „Rusi” wchodziły również włości, 
które od czasów Olgierda i Kiejstuta były podwójnie podporządkowane Wilnu 

12 Z. Wojtkowiak, Litwa..., s. 14–15.
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i Trokom: bobrujska, luboszańska i świsłocka. Nowa struktura administracyjna, 
wprowadzona w 1565 r., również nie odpowiadała granicom „Rusi”, podzielonej 
pomiędzy Połock, Witebsk (z powiatem orszańskim), województwo mścisław-
skie oraz powiaty rzeczycki i mozyrski, a jeszcze zachodni skraj „Rusi” trafił do 
powiatu mińskiego i nowogródzkiego.

Innymi niż „Ruś” regionami Wielkiego Księstwa Litewskiego Nasiewicz 
i Spirydonow w zasadzie się nie zajęli. Na wzmiankowanej mapie nazwę „Pod-
lasie” umieścili na terytorium województwa podlaskiego wcielonego do Korony 
w 1569 r., „Litwę” rozciągnęli po Brześć, co przeczy wcześniejszym ustaleniom 
Spirydonowa. Tymczasem „Podlasie” w XVI w. miało szerzej zakrojone granice, 
z Brześciem włącznie, co wynika zresztą także z materiału cytowanego przez 
tych autorów. Ziemie wokół Brześcia, Kamieńca, Drohiczyna, Mielnika i Ko-
brynia stanowiły pewną całość już w czasach Kiejstuta. W latach 1513–1517 
Iwan Sapieha, który wówczas nimi zarządzał, występował z tytułem wojewody 
podlaskiego. Oprócz wojewody było też kilku innych urzędników zwanych 
podlaskimi, m.in. „bobrowniczy podlaski” i „leśniczy podlaski”13. Około 1516 r. 
trwał udokumentowany spór o zagarnięcie majątków „na granicach podlaskich” 
(на границах Подляшских) przez Piotra Kiszkę. Ponieważ Rusini i mówiący po 
rusku Litwini nazywali Polaków Lachami, ziemie w pobliżu granic państwa 
polskiego włączone do województwa trockiego określano jako leżące „pod 
Lachami”. Nowe województwo formalnie powołano w 1520 r.; bez podania 
nazwy. Zdaniem Jana Tyszkiewicza, włączenie zachodniej części tego wojewódz-
twa do Korony w wyniku unii lubelskiej w 1569 r. przesunęło granice Polski 
na wschód i poszerzyło w ten sposób strefę ziem położonych „pod Lachami”, 
powiększając obszar „Podlasia” na całe górne i środkowe dorzecze Narwi i dużą 
część Brzeskiego14. Jednakże powiat brzeski jako leżący „na Podlasiu” wymienia 
w swym liście z 1567 r. cytowany przez Nasiewicza i Spirydonowa Sangusz-
ko. Wydaje się więc, że już samo istnienie nowego województwa na granicy 
z Koroną Polską powodowało rozciągnięcie na całe jego terytorium nowej 
nazwy „Podlasie”.

Brześć czasem lokowano „na Podlasiu” jeszcze na początku XVII w. 
Świadczy o tym testament duchowy metropolity unickiego Hipacego Pocieja 
z 1609 r.: „a miejsce pogrzebu: gdybym zmarł na Wołyniu, to we Włodzimie-
rzu w cerkwi katedralnej, przed rajskimi wrotami, między amboną i drzwia-
mi; jeśli na Podlasiu, to w Brześciu, w cerkwi katedralnej, w nawie brackiej; 

13 W. Jarmolik, Powstanie województwa podlaskiego, „Białostocczyzna” 1989, nr 4 (16), s. 6–8.
14 J. Tyszkiewicz, Podlasie: kształtowanie się nazwy i terytorium do końca XIX stulecia, „Prace 

Archiwalno-Konserwatorskie na Terenie Województwa Siedleckiego” 1982, z. 3, s. 6–7, 11.
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 a jeśli w Litwie, to gdzie najbliżej – albo w Wilnie, w cerkwi katedralnej, albo 
w Nowogródku...”15. Podlasie w granicach sprzed 1569 r. w wyobrażeniach tubyl-
ców istniało jeszcze kilkanaście lat później, o czym szerzej piszę w dalszej części 
tego rozdziału. Zauważmy przy okazji, że Brześć czasem nazywano „Wielkim”, 
jak np. w piśmie lwowskiego biskupa prawosławnego Gedeona Bałabana 
i innych duchownych z 1596 r., uniewinniających Stefana Zyzaniusza od zarzutu 
herezji: „zjechaliśmy do zwykłego miasta Brześcia Wielkiego (зъехалисмо до 
звыклого места Великого Берестья)”, „pisan w Brześciu Wielkim (писан 
в Великом Берестью)”16. Być może nazywano tak Brześć nad Bugiem w od-
niesieniu do Brześcia kujawskiego, co znaczyłoby, że w tym czasie ten pierwszy 
Brześć jeszcze nie uchodził za „Litewski”.

Problem wschodniego zasięgu Podlasia jest ważny ze względu na kwestię 
granic Polesia w wyobrażeniach tubylców w XVI w. Polesie to bardzo stara 
nazwa, występuje już w Latopisie hipackim pod 1273 r. Zdaniem Igora Czakwi-
na, w XVI w. terminu tego szeroko używano na oznaczenie terytoriów basenu 
Prypeci i przyległych szeregu ziem17. Jest to jednak lokalizacja zbyt ogólna. Spi-
rydonow i Nasiewicz umieścili na swojej mapie Polesie w środkowym basenie 
Prypeci, lecz mapa ta odnosi się tylko do terytorium Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego po unii lubelskiej. Można z niej wszakże wywnioskować, że w XVI 
wieku powiatu brzeskiego, kamienieckiego i kobryńskiego do Polesia, zdaniem 
jej autorów, nie zaliczano. Jednakże już na początku XVII w. zaczęto rozciągać 
nazwę „Polesie” na okolice Brześcia, o czym świadczy Radziwiłłowska mapa 
Wielkiego Księstwa Litewskiego z początku tego wieku18.

Podział regionalny Wielkiego Księstwa Litewskiego przedstawiony przez 
Nasiewicza i Spirydonowa warto jeszcze uzupełnić o analizę interesujących 
informacji o regionach Wielkiego Księstwa i Korony zawartych w Kronice bor-
kułabowskiej, ukończonej na początku XVII w. w miasteczku Borkułabowo, 
położonym nad Dnieprem między Mohylewem a Bychowem. Najwcześniejsze 
wydarzenie przedstawione w Kronice to budowa zamku w Mohylewie w 1526 
roku. Najbardziej szczegółowo autor (prawdopodobnie miejscowy duchowny 
prawosławny F. Filipowicz) opisał okres od 1580 do 1608 r.19

15 ArchJZR, cz. 1, t. 6, s. 393.
16 АZR, t. 4, s. 142–143. 
17 И. В. Чаквин, П. В. Терешкович, Из истории становления национального самосоз-

нания белорусов (XIV – начало XX в.), „Советская этнография” ноябрь-декабрь 1990,  № 6, 
s. 43.

18 Por. S. Alexandrowicz, Rozwoj kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy 
XVIII wieku. Mapy i plany, Poznań 1989, repr. 15.

19 В. А. Чамярыцкі, Баркулабаўскі летапіс, EHB, t. 1, s. 308.
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Wspominając o suszy w 1583 r., autor wymienił jej skutki: „wszystko zgo-
rzało w Litwie, zwłaszcza koło Mińska, koło Wilna. Ludzie ubodzy za chlebem 
udawali się na Ruś, młodzieńcy, kobiety, dziewki, wielu na Ruś i Ukrainę (на 
Русь и на Украину) ponachodziło”20. O walkach z Kozakami Nalewajki w 1595 
r. autor opowiada w następujący sposób: „Teraz litwa (литва), od Kozaków 
odstąpiwszy, do Mohylewa na wielki łup pojechała; a Kozacy na całą noc 
jechali do Bychowa aż na Niż (на Низ). Litwa pędziła za Kozakami aż do Ro-
haczewa, lecz niczego zgoła nie uczynili Kozakom; a litwa i Tatarzy ruszyli do 
Mińska, do Nowogródka i do Wilna, nabrawszy z tutejszego kraju łupu...”21.
Głód i kozacka swawola to nieustanny temat zapisków kronikarza. W 1600 r. 
widział „mnóstwo na Niż idących” w ucieczce przed głodem i morowym po-
wietrzem”22. W 1601 r. Kozacy zaporoscy najęci na wojnę ze Szwecją królowi, 
jak zauważa, nie pomogli, „tylko ze Szwecji uciekli, a tutaj na Rusi Połocko-
wi wielką szkodę uczynili, i miasto sławne i wielkie Witebsk pokonali...”23.
W tymże 1601 r. był wielki nieurodzaj: „A ten gniew Boży był i niepogoda 
począwszy od Mińska do Połocka, ku Witebskowi do Orszy, do Mścisławia, 
do Propojska, do Rohaczewa, Mohylewa, Luboszan. W Rzeczycy zaś, w Łojowie, 
w Kijowie, aż na Wołyń, był dobry urodzaj. I tak po tym wielkie mnóstwo ludzi 
ubogich z głodu na Niż z żonami i z dziećmi, i z rodziną, że aż strasznie było nie 
tylko to widzieć, lecz także trudno było to opisywać – to znaczy z Wierzchu (то 
есть з верху), z włości szkłowskiej, z Drucka, z Dubrowny, z Kruhły, z Bobra, 
z Witebska, spod Połocka, spod Mińska i z wielu innych ukrain”24. W 1603 r. 
Iwan Kucka (Kuckowicz), hetman Kozaków zaporoskich złożył hetmaństwo 
w Mohylewie z powodu wielkiej swawoli w wojsku („kto co chce, to i broi”). 
Nie koniec to niedoli tubylców: „Po Iwanie Kucce był hetmanem Iwan Kosy. 
Ci Kozacy korzystali ze stacji w Połocku, w Witebsku, na Orszy, w Mścisła-
wiu, w Krzyczewie, w Mohylewie, w Hołowczynie, w Czeczersku, w Homlu, 
w Lubeczu, w Rzeczycy, w Bychowie, w Rohaczewie i po wszystkich miastach. 
A na Wołyniu, na Podolu i w Kijowie w tym czasie kwaterowali żołnierze, którzy 
wyjechali z Wołoszczyzny, jakichś dziesięć tysięcy; w tych wszystkich krajach 
korzystali ze stacji. Także w Mińsku i w całej Litwie, tam żołnierze, Tatarzy, 
którzy wyjechali ze Szwecji, po tych miastach korzystali ze stacji”. Tubylcy 
nadal byli ciężko doświadczani: „A kiedy Kozacy zaporoscy z powrotem na Niż 
stąd wyjeżdżali, także teraz wielką, ogromną szkodę po wsiach, po miastach 

20 PSRL, t. 32, s. 176.
21 Tamże, s. 183.
22 Tamże, s. 187.
23 Tamże, s. 187.
24 Tamże, s. 187–188.
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czynili...”; „Tegoż roku 1603 naród Boży z Niżu do domów swoich z powrotem 
poszedł, wielkie mnóstwo mężczyzn, kobiet i dzieci. Lecz jeszcze więcej tych 
było, którzy na Niżu pomarli”25.

W Kronice borkułabowskiej w sposób widoczny nakładają się na siebie 
dwa systemy pojęć terytorialnych. Do jednego systemu pojęć należą „Litwa” 
i „Ruś”, „Ukraina”, Wołyń, Podole; do drugiego należą pojęcia „Wierzch” 
(Верх) i „Niż” (Низ). „Ruś” autora kroniki dokładnie odpowiada terytorium 
ustalonemu przez Nasiewicza i Spirydonowa. Wyznaczają tę „Ruś” takie miasta, 
jak: Połock, Witebsk, Orsza, Mścisław, Krzyczew, Mohylew, Hołowczyn, Cze-
czersk, Homel, Lubecz, Rzeczyca, Bychów, Rohaczew. Terytorium „Litwy” zaś 
wytyczają takie miasta, jak: Mińsk, Nowogródek i Wilno. „Ukraina” jest chyba 
tożsama z „Kijowem” (tzn. Kijowszczyzną). Dalej leżą Wołyń i Podole.

Podział na „Litwę” i „Ruś” nie ma nic wspólnego z podziałem na „Wierzch” 
i „Niż”. „Wierzch” wyznaczają takie miasta, jak: Szkłów, Druck, Dubrowna, 
Kruhła, Bóbr, Witebsk, Połock i Mińsk. Borkułabowo też bez wątpienia należy 
do „Wierzchu”. Nieco trudniejsze jest określenie, od jakiego miejsca zaczynał 
się według autora kroniki „Niż”. Kozacy Nalewajki uciekają „do Bychowa aż na 
Niż”, a „litwa” ściga ich do Rohaczewa. Czy znaczy to, że obie te miejscowości 
leżały już na „Niżu”? Kiedy autor pisze o głodzie na „Wierzchu”, stwierdza że 
w Rzeczycy, Lubeczu i Kijowie był urodzaj, a głodujący kierowali się na „Niż”. 
Czy Rzeczyca, Lubecz i Kijów leżały na „Niżu”? Pozytywnie odpowiedzieć na 
powyższe pytanie w stosunku do Rohaczewa, Rzeczycy i Lubecza pozwala „Su-
plikacja” prawosławnej szlachty z 1623 r. W „Suplikacji” wymienione są miasta, 
w których prawosławni doznają prześladowań: „Ono Krzyczew, Czeczersk, 
Propojsk, Rohaczew, Homel, Ostr, Rzeczyca, Lubecz etc. na Ponizowiu”. Nazwa 
„Ponizowie” występuje tylko w „Suplikacji”. Jak się wydaje, jest to swego rodzaju 
pozostałość po „Niżu”, który ciągnął się dalej na południe w dół Dniepru, lecz 
w okolicach Kijowa przyjęła się już nazwa „Ukraina”, która występuje w tym 
charakterze zarówno w Kronice borkułabowskiej, jak i w „Suplikacji”. Granica 
pomiędzy „Wierzchem” a „Niżem” przebiegała więc nieco na północ od lini 
Krzyczew – Propojsk nad Sożem i chyba pomiędzy Bychowem a Rohaczewem 
nad Dnieprem. W dorzeczu Berezyny do „Wierzchu” należał Mińsk.

Jak się wydaje, pojęcia „Wierzch” i „Niż” są wcześniejsze niż nazwa „Ruś”. 
W każdym razie „Wierzch” nie wchodził w skład właściwej „ziemi ruskiej”. 
Kiedy w 1147 r. Iziasław i Rościsław Mścisławowicze podczas spotkania w Smo-
leńsku wymieniali się darami, Iziasław dał bratu dary „od ziemi ruskiej i od 

25 Tamże, s. 189.
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wszystkich ziem carskich [tzn. bizantyńskich] (от Рускыи земле и от всихъ 
царскихъ земль)”, natomiast Rościsław smoleński dał mu w zamian dary „od 
ziem wierzchnich i od Waregów (от Bерхнихъ земль и от Варягъ)”26. Oprócz 
wspomnianego w Kronice borkułabowskiej „Wierzchu” dnieprzańsko-dźwiń-
skiego istniał „Wierzch” w górnym dorzeczu Oki. Na jego obszarze znajdowały 
się tzw. księstwa wierzchowskie. Zatem „Wierzch” w szerokim znaczeniu to 
wielka kraina geograficzna, obejmująca górne dorzecza takich rzek, jak: Dniepr, 
Berezyna, Dźwina, Wołga, Oka i inne, których źródła położone są blisko siebie, 
lecz kierujących swój bieg w zupełnie innych kierunkach. 

Wasil Tatiszczew doszedł do wniosku, że pierwotna nazwa terytorium ple-
mienia Krywiczów, za którą uważał nazwę Kriev, oznaczała właśnie „Wierzch”, 
a później nazwano to terytorium „Biała Ruś”27. Rosyjski uczony w żaden sposób 
nie uargumentował tego domysłu, ale chodziło mu zapewne o opis rozsiedle-
nia Krywiczów w „Opowieści lat minionych”: Кривичи, иже седять на верхъ 
Волги, и на верхъ Двины и на верхъ Днепра, ихъ же и город есть Смоле-
нескъ...28. Jak można przypuszczać, istnienie „Wierzchu” jeszcze wcześniej zna-
lazło swe odzwierciedlenie w takich starożytnych pojęciach geograficznych, jak 
„Góry Ryfejskie” i przede wszystkim – „Hiperboreje”29.

Podsumowując, można stwierdzić, że na przełomie XVI i XVII w. tubylcy 
wyróżniali w Wielkim Księstwie Litewskim następujące regiony: Żmudź, Litwę 
(Wilno, Nowogródek, Mińsk), Ruś (od Połocka na północy po Lubecz na połu-
dniu), Polesie (Pińsk, Mozyrz i Owrucz), Podlasie (Brześć, Drohiczyn, Bielsk), 
Kijowszczyznę (Ukraina), Wołyń, Podole, Podgórze. Ponadto w wyobrażeniach 
geograficznych mieszkańców Naddnieprza zachowały się rudymenty prastare-
go podziału na „Wierzch” i „Niż”. 

„Litwini” i „Rusini”, „litwa” i „ruś”

Stwierdzenie, że termin „Litwa” był nie tylko nazwą państwa lub regionu, 
ale również grupy etnicznej i w tym znaczeniu nazwa ta odnosiła się do przod-
ków dzisiejszych Litwinów, w zasadzie nigdy nie budziło wątpliwości badaczy 
– poza białoruskimi. Niemniej jednak także historycy białoruscy sięgali przede 
wszystkim do źródeł z epoki, co pozwoliło im w sposób uargumentowany od-
rzucić koncepcję nazwy „Litwa” jako narodowej nazwy Białorusinów.

26 RL, t. 11, s. 259.
27 В. Н. Татищев, История Российская, t. 1, Москва – Ленинград 1962, s. 355.
28 RL, t. 11, s. 6.
29 Hipotezę tę szerzej uzasadniam w pracy pt. Крэва – Верх – Белая Русь, złożonej do druku.
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Igor Czakwin i Paweł Cieraszkowicz uznali, że nazwa „Litwini” z jednej 
strony była politonimem, z drugiej zaś egzoetnonimem (ze strony Rosjan, Ukra-
ińców i Polaków), a nazwę tę rozciągano na wszystkich mieszkańców Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, przede wszystkim na Litwinów i Białorusinów30.

Jerzy Halenczanka poddał krytycznej ocenie pogląd o „Litwinach” jako 
endoetnonimie Białorusinów z tzw. Litwy historycznej lub zachodnich ziem 
Białorusi. Stwierdził dobitnie, że w źródłach z XIV–XVI w. można znaleźć 
przynajmniej osiem znaczeń pojęcia „Litwin”, spośród których najbardziej roz-
powszechnione były cztery: 1) określenie obywatelstwa, przynależności pań-
stwowej Litwinów, Białorusinów, Ukraińców i przedstawicieli innych narodów 
zamieszkujących Wielkie Księstwo Litewskie; 2) mieszkańców zachodniej części 
Wielkiego Księstwa, obejmującej województwa trockie i wileńskie, tzw. ziemi 
litewskiej (niezależnie od ich oblicza etnicznego, jako termin polityczno-teryto-
rialny); 3) określenie „właściwego etnosu litewskiego (przeważnie na terytorium 
Auksztoty)”; 4) określenie etnosu litewskiego w szerszych granicach terytorial-
nych, w tym Litwinów, którzy mieszkali na Podlasiu i na zachodnich ziemiach 
Białorusi. Jego zdaniem, politonim czy też terytorialno-polityczne określenie 
Białorusinów jako „Litwinów” w tym czasie jeszcze nie przekształciło się 
w endoetnonim, ponieważ endoetnonimem przodków dzisiejszych Białorusi-
nów i Ukraińców w XIV–XVI w. (a w pewnym stopniu również później) był 
termin „Ruś” („ludzie ruscy”, „Rusini”). „Ruś” jako pojęcie historyczno-teryto-
rialne w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego odnosiło się do terytorium 
na wschód od Mińska, natomiast jako endoetnonim termin ten rozpowszechniał 
się na cały białoruski (i wschodniosłowiański) etnos, nawet na Podlasie. Halen-
czanka podał przy tym w wątpliwość istnienie w XV–XVI w. „wielowyznanio-
wego etnosu” białoruskiego. Według niego do czasów Reformacji główne etnosy 
i grupy etniczne Wielkiego Księstwa w przytłaczającej większości zachowywały 
strukturę monoreliginą, przy czym „ruskim” wyznaniem było prawosławie. 
W wyniku Reformacji i unii brzeskiej w kołach białoruskiej i ukraińskiej inteli-
gencji, wykształconej szlachty i mieszczaństwa pojawiły się nowe wyobrażenia, 
zawierające w większym stopniu różne „etnodyferencjujące” komponenty – po-
chodzenie, „krew”, kulturę, język i inne31. Wywody Halenczanki nie pozosta-
wiają wątpliwości, że za przodków Białorusinów uważa on tylko Rusinów.

Do nieco innych wniosków doszedł Wiaczesław Nasiewicz. Jego zdaniem, 
w XVI w. nazwa „Ruś” miała dwa znaczenia. Z jednej strony była superetnoni-

30 И. В. Чаквин, П. В. Терешкович, Из истории..., s. 44–45.
31 Г. Я. Галенчанка, Царква, канфесія і нацыянальная свядомасць беларусаў у XV–XVI 

стст., „Наш Радавод”, ks. 4, cz. 1, Гродна 1992, s. 45–48.
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mem, ogólną nazwą własną wszystkich narodów, które powstały na terytorium 
starodawnej Rusi. Tak jak i Ukraińcy, przodkowie dzisiejszych Białorusinów 
zwali się „Rusinami”, „ruskimi” nie dlatego, że utożsamiali się całkowicie 
z mieszkańcami Rusi Moskiewskiej, lecz dlatego, że uważali się za potom-
ków Rusi IX–XIII w. Kontynuacja w wypadku tych nazw jest, jego zdaniem, 
taka sama jak w nazwach własnych starożytnych Rzymian i współczesnych 
Rumunów. Termin „Rusini” miał ponadto sens wyznaniowy, gdyż prawosławie 
nazywano „ruską wiarą”. Z drugiej strony pojęcie „Ruś”, tak jak i „Litwa” oraz 
„Polesie”, było także subetnonimem – nazwą jednej z części terytorium etnicz-
nego ówczesnych Białorusinów, położonej nad Dźwiną i Dnieprem na wschód 
od linii Brasław – Łohojsk – Petryków. Nazwy „Litwa”, „Litwini” były natomiast 
subetnonimami dla części Białorusinów i Litwinów. Przy tym ani Białorusini, 
ani Litwini nie dysponowali według Nasiewicza terminem, który ogarniałby 
całkowicie tylko ich etniczne terytorium, co znaczy, że „nazw własnych na po-
ziomie etnosów nie było”32.

Igor Marzaluk zebrał niedawno obszerny materiał, z którego jasno wynika, 
że pojęcia „litwa”, „Litwini” i „ruś”, „Rusini” w XVI w. odnoszono do dwóch 
odrębnych grup etnicznych. Badacz ten zwrócił uwagę na przeciwstawianie 
w dokumentach określeń „język litewski” i „język ruski” w sposób niepozo-
stawiający wątpliwości, że sformułowanie „język litewski” odnosi się do języka 
litewskiego w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Ważne jest zwłaszcza stwier-
dzenie Marzaluka, że nigdzie oprócz Wilna, Trok i Grodna nie występuje 
w księgach miejskich przeciwstawienie tych narodów. Wszędzie dla odróżnie-
nia katolików i prawosławnych używane są określenia „zakon rzymski” i „wiara 
lacka” oraz „zakon grecki” i „wiara ruska”. W dokumencie sądowym z 1535 
roku, dotyczącym sporu mieszczan wileńskich z mieszczanami kowieńskimi, 
wilnianie wyraźnie dzielą się na „stronę litewską” i „stronę ruską”, przy czym 
„litwa” ma przysięgać w kościele, a „ruś” w cerkwi. W nieco późniejszym przy-
wileju królowej Bony dla Grodna z 1541 r. wspomniani są burmistrzowie „li-
tewski i ruski”. Nie ma natomiast ani jednego świadectwa potwierdzającego, by 
prawosławnych określano lub by sami się określali jako „Litwini”, gdyż w całym 
regionie „Litwy” i na „Podlasiu” występują oni jako „ruś”, „Rusini”33. Również 
dla Marzaluka przodkami Białorusinów byli wyłącznie Rusini. Myśl ta przewija 
się przez całą jego pracę.

32 В. Насевіч, Да пытання пра саманазву беларусаў у перыяд ВКЛ, w: Беларусіка /Albaru-
thenica, ks. 2, Мінск 1992, s. 97–98.

33 І. A. Марзалюк, Людзі даўняй Беларусі: этнaканфесійныя і сацыякультурныя 
стэрэаты-пы (X–XVII стст.), Магілёў 2003, s. 56–59.
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Podsumowanie tej dyskusji nastręcza pewne problemy natury chronolo-
giczno-teminologicznej. Jerzy Halenczanka, chociaż pisze o okresie XIV–XVI 
wieku, stwierdza, że „ziemia litewska” to tereny województwa wileńskiego 
i trockiego. Tymczasem województwa te pod koniec XV w. obejmowały całe 
terytorium dzisiejszej Białorusi. Jak można się domyślić, Halenczance chodzi 
w tym wypadku o województwo wileńskie i trockie po podziałach administra-
cyjnych na początku XVI w. W takim razie ustalenia Marzaluka przeczą drugiej 
tezie Halenczanki, że „Litwinami” nazywano mieszkańców tak pojętej „ziemi 
litewskiej” bez względu na ich pochodzenie etniczne. Charakter wystąpienia 
tego badacza, który wygłosił swoje poglądy ex cathedra, bez podania odpo-
wiednich przykładów, uniemożliwia dalsze porównania. Wbrew temu, co pisze 
Halenczanka, „Litwa” w znaczeniu regionalnym obejmowała w XVI w. teryto-
rium o wiele szersze niż wyznaczone przez niego. Badania Nasiewicza i Spiry-
donowa nie pozostawiają w tej kwestii żadnych wątpliwości. Niestety, żadnych 
dowodów na to, że nazwy „litwa”, „Litwini” były subetnonimami, odnoszącymi 
się do całej ludności tego terytorium, Nasiewicz także nie przytoczył. Jako bez-
sporne pozostają więc tylko dwa znaczenia nazwy „Litwini”: polityczne, doty-
czące ogółu mieszkańców Wielkiego Księstwa, i etniczne, obejmujące Litwinów 
w wąskim tego słowa znaczeniu, bez Żmudzinów.

Mimo wszystko stwierdzenie Nasiewicza, że zarówno Litwini, jak i Biało-
rusini nie mieli wówczas nazwy własnej „na poziomie etnosu” jest zbyt kate-
goryczne, chociaż istnienie w XVI–XVII w. obok etnicznych „Litwinów” także 
Żmudzinów nie budzi wątpliwości. Prawnie sankcjonował to statut litewski 
z 1588 r., którego artykuł 12 określał, że naród polityczny Wielkiego Księstwa 
Litewskiego stanowią trzy narody: „Litwa”, „Ruś” i „Żmudź”34. Jednocześnie 
w sferze idei funkcjonował jednak naród litewski obejmujący także Żmudzi-
nów. Taką koncepcję widać wyraźnie w napisanej na początku XVI w. „Kronice 
Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego”, a później w dziełach Michalo-
na Litwina, Augusta Rotundusa, Marcina Mażwida, Mikołaja Daukszy i innych 
(powrócę do tego problemu w rozdz. VII). Przekonanie, że litewski naród po-
lityczny składa się tylko z dwóch narodów: litewskiego i ruskiego, znajdowało 
w tym czasie wyraz także w dokumentach państwowych. Przywilej z 1563 r., 
kasujący dyskryminacyjne w stosunku do prawosławnych artykuły unii horo-
delskiej, zwrócony był do szlachty „obojga narodów, tak litewskiego, jak i ru-
skiego”, „Litwy i Rusi”35.

34 Статут Вялікага княства Літоўскага 1588. Тэксты. Даведнік. Каментарыі, Мінск 
1989, s. 118.

35 AZR, t. 3, s. 120.
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Ponieważ Litwini mieli jednak własną „nazwę na poziomie etnosu”, 
prawdziwa pozostaje tylko druga część opinii Nasiewicza – nazwy takiej nie 
mieli przodkowie dzisiejszych Białorusinów. Przekonywanie, tak jak to czyni 
na przykład W. W. Starościenko, że „historyczna konsolidacja ludności bia-
łoruskiej znalazła odzwierciedlenie w etnonimach kształtu »Ruś«, »ruscy«, 
»Rusowie«, »Rusini«”36, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością historyczną. 
Niemniej jednak także ci badacze, którzy – jak Halenczanka i Marzaluk – za 
przodków zarówno Białorusinów, jak i Ukraińców uważają tylko Rusinów, po-
pełniają kardynalny błąd. Źródła historyczne dotyczące całego terytorium, na 
którym ukształtowali się później Białorusini, obok Rusinów wymieniają także 
Litwinów w znaczeniu etnicznym. 

Osobnym problemem jest zróżnicowanie wyznaniowe Rusinów w XVI w. 
w wyniku wczesnych konwersji z prawosławia na katolicyzm, a od połowy tegoż 
wieku na protestantyzm. Archetypiczną postacią jest w tym względzie Franci-
szek Skoryna, tłumacz i wydawca „Biblii ruskiej” oraz innych dzieł religijnych 
w języku ruskim w pierwszym ćwierćwieczu XVI w. Skoryna pochodził 
z rodziny kupieckiej z Połocka i był katolikiem zapewne nie w wyniku kon-
wersji, gdyż najprawdopodobniej otrzymał chrzest tylko w obrządku rzym-
skim37. Zakres zainteresowań Skoryny był niezwykle szeroki. Była to postać 
iście renesansowa, a głębia jego przemyśleń skłania nawet niektórych badaczy 
do rozważań, czy nie był to jedyny wówczas wschodniosłowiański humanista38.
W poglądach i działalności Skoryny można się dopatrzyć wpływów husyty-
zmu i Reformacji. Młody Skoryna zapisał się na uniwersytet krakowski jako 
„Litwin” (Litphanus), lecz później występował w Padwie jako „Rusin” (Ruthe-
nus), a w Pradze jako „Rus” (Rus). Ponieważ był katolikiem, określenie „Rusin” 
można traktować jako termin etniczny, „Litwin” zaś – jako państwowo-poli-
tyczny. Miał przy tym wielki sentyment do swojej małej ojczyzny, „sławnego 

36 В. В. Старостенко, Общественнофилософская мысль и национальное самосознание 
белорусов XVI-XVII вв.: Очерки истории, Могилев 1999, s. 55. Podaję za: Дз. Мельянцоў, 
Генеза самасвядомасці Усходняй Беларусі ў Сярэднявеччы, „Палітычная сфера”, 2006, .
Разнастайнасці мінулага, s. 61.

37 Wszelkie wątpliwości w tej sprawie, których źródłem było przypisanie Skorynie imienia 
Jerzy (Georgius) w jednym z dokumentów, długo znanym tylko z kopii, rozwiał J. Halenczanka, 
publikując oryginał dokumentu, w którym Skoryna występuje nie jako Georgius, lecz jako egre-
gius. Г. Галенчанка, Канец застарэлага міфу: новы дакумент пра Скарыну, w: Полацк: карані 
нашага радавода. Полацкая зямля як сацыякультурная прастора ўзнікнення і развіцця 
беларускага этнасу і нацыянальнай дзяржаўнасці, Полацк 1996, s. 72–77.

38 H. Rothe, Sounds and Words: Reflections on Reading Skaryna, „The Journal of Byelorussian 
Studies”, vol. 6, 1988, no. 1, s. 28.
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grodu Połocka”, lecz pole jego działalności stanowiła cała Ruś, nie wyłączając 
być może nawet Moskwy39. O ile narodowa terminologia niczym nie wyróżnia 
go z ruskiego otoczenia, o tyle jego stosunek do języka ruskiego nosi już znamię 
Nowożytności. To język właśnie, a nie wyznanie, był dla niego wyznacznikiem 
„ruskości”. O sobie mówił, że jest „narodzony w języku ruskim”, a o swoich 
ziomkach pisał: „brać moja ruś”40. Wyjaśniał, że drukuje święte księgi „ruskimi 
słowy a słowiańskim językiem” dlatego, że „z tego języka miłościwy Bóg na świat 
puścił” 41. W posłowiach stwierdzał, że wydał te księgi dla „ludzi pospolitych 
języka ruskiego”42. Skoryna nigdy nie wspominał o „ruskiej” lub „rzymskiej” 
wierze ani o prawosławnych lub katolikach, mówił tylko o chrześcijaństwie. 
Stąd też jego „Biblia ruska” to Biblia przeznaczona dla wszystkich Rusinów, bez 
względu na wyznanie.

Skoryna niewątpliwie wyprzedził swój czas, gdyż do języka ruskiego zwró-
cili się ponownie dopiero działacze reformacyjni drugiej połowy XVI wieku. 
Językiem Reformacji w Wielkim Księstwie Litewskim była jednak przede 
wszystkim polszczyzna. O ile w stosunku Skoryny do języka ruskiego nie widać 
najmniejszych obaw o jego los, o tyle ci spośród reformacyjnych myślicieli, 
którzy wypowiadali się o języku ruskim (słowiańskim), czuli się zmuszeni wy-
stępować w jego obronie. Świadczy o tym skierowane do Radziwiłłów wezwanie 
arianina Szymona Budnego w jego wydanym w 1562 r. w Nieświeżu „Katechi-
zmie”, napisanym „owym sławnym, z dawna rozpowszechnionym językiem 
słowiańskim”: „aby się wasze książęce miłości nie tylko w cudzoziemskich ję-
zykach kochali, ale by się też wasze książęce miłości i w tym zdawna sławnym 
języku słowiańskim rozmiłować i nim się bawić raczyli. Słuszną jest bowiem 
rzeczą, aby wasze książęce miłości tego narodu język miłować raczyli, w którym 
dawni przodkowie i ich książęce miłości panowie ojcowie waszych książęcych 
miłości sławnie przedniejsze przełożeństwa niosą”43.

Inny arianin, Wasil Ciapiński, który z Budnym utrzymywał żywe stosunki, 
odróżniał już jasno język ruski od słowiańskiego. Wasil z Ciapina Ciapiński 

39 O hipotetycznym pobycie Skoryny w Moskwie zob. Сымон Брага [В. Тумаш], Доктар 
Cкарына ў Маскве, Запісы, ks. 2, Мюнхэн 1963, s. 9–36.

40 В. Чамярыцкі, Аб нацыянальным самавызначэнні Францішка Скарыны, w: Полацк: 
карані нашага радавода..., s. 79.

41 Ф. Скарына, Творы: Прадмовы, сказанні, пасляслоўі, акафісты, пасхалія, Мінск 1990, 
s. 18, 78.

42 Tamże, s. 76.
43 С. Будны, [Przedmowa do „Katechizmu”], [Nieśwież 1562], w: Хрэстаматыя па 

старажытнай беларускай літаратуры. Вучэбны дапаможнік для філалагічных факуль-
тэтаў вышэйшых навучальных устаноў, склаў А. Ф. Коршунаў, Мінск 1959, s. 191.
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(dodatkowo używał też nazwiska Omelianowicz) herbu Ostoja urodził się 
w latach trzydziestych XVI w. w województwie połockim w rodzinie zie-
miańskiej. W 1565 r. służył u marszałka nadwornego litewskiego Eustachego 
(Ostafiego) Wołłowicza, a w 1578 r. spotykamy go na stanowisku podstaro-
ściego orszańskiego. Większa część Połocczyzny znajdowała się wówczas pod 
moskiewską okupacją i Ciapiński brał udział w wojnie przeciwko Moskwie. 
W latach siedemdziesiątych-osiemdziesiątych XVI w. (niestety, datę znamy 
tylko w takim przybliżeniu) założył w Ciapinie drukarnię i wydał we własnym 
tłumaczeniu na język ruski pierwszą część Ewangelii44. W rękopiśmiennej 
przedmowie Ciapiński otwarcie wyznał, dla kogo wykonał tę pracę: „Rad ukażę 
moją wiarę, którą mam, a zwłaszcza narodowi swojemu ruskiemu”. Przełożył 
Ewangelię z języka cerkiewno-słowiańskiego, żeby „dla nich też i ich własnym 
językiem ruskim w druku wyszła”. Nie spodziewał się przy tym pochwały 
i wdzięczności za to, że jest „spośród nich ich Rusinem, im, swojej Rusi słu-
żącym”. Bardziej niż przywiązanie Ciapińskiego do ruskiej mowy uderza jego 
lament nad upadkiem tego języka: „Bo któż bogobojny nie wstrzyma, na taką 
kaźń Bożą patrząc, kto nie musiałby płakać, widząc tak wielkich książąt, takich 
panów zacnych, tak wiele dziatek niewinnych, mężów z żonami w takim zacnym 
ruskim, a zwłaszcza przedtem dowcipnym, uczonym narodzie języka swojego 
sławnego zaniedbanie, i po prostu wzgardę, z którą za pokaraniem Pańskim owa 
jasna ich w słowie Bożym mądrość, która im była zaprawdę jako przyrodzona, 
gdy od nich odeszła, na jej miejsce natychmiast taka opłakana nieumiejętność 
przyszła, że już i pisma swojego, a zwłaszcza w słowie Bożym, się wstydzą! 
A wreszcie, cóż może być żałośniejszego, cóż szkaradniejszego, iż i ci, którzy się 
między nimi zwą duchownymi i nauczycielami, mówię śmiało, najmniej go nie 
umieją, najmniej jego zrozumienia nie znają, ani się w nim ćwiczą, ani szkoły 
ku jego nauce nie mają, przez co w polskich albo innych pismach przez taką 
niewolę, nie tylko siebie i u dzieci, nie bez wstydu swojego, by się tylko poczuli, 
niemałego wprawiają?”45. Ciapiński chyba wystraszył się swej śmiałości i przed-
mowy tej w końcu nie opublikował.

Protestanci Rusini niewątpliwie szybciej polonizowali się niż ich ziom-
kowie innych wyznań, gdyż obracali się w polskojęzycznym środowisku 
różnowierczym Rzeczypospolitej. Kalwinista Fiodor Jewłaszewski, żyjący 
w drugiej połowie XVI i na początku XVII w., spisał swój pamiętnik jeszcze 

44 R. Mienicki, Ciapiński Wasil (Bazyli), PSB, t. 4, s. 17; Г. Галенчанка, Цяпінскі (Амельяновіч-
-Цяпінскі) Васіль, EHB, t. 6, ks. II, s. 127.

45 В. Цяпінскі, Предмова, w: Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры...,
s. 197–199.
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w języku ruskim, ale w jego tekście polszczyzna rozsadza wręcz ruską strukturę 
gramatyczną46. Niemniej jednak trudno zrozumieć, jak można dyskredyto-
wać świadomość narodową podobnych Jewłaszewskiemu Rusinów z terenów 
dzisiejszej Białorusi, pisząc o nim, że „nad swoją przynależnością etniczną 
zapewne zbytnio się nie zastanawiał. W przeciwieństwie do szlachty litew-
skiej czy ukraińskiej nie mógł się przecież odwołać do historycznych tradycji 
własnego państwa, bo takie nigdy nie istniało”47. Do takiej tradycji nie mogła 
się odwołać szlachta ukraińska, ponieważ nic takiego jak ukraińskie państwo 
przecież nie istniało. Natomiast zarówno Rusini litewscy, jak i koronni, w tym 
także protestanci, mogli się odwołać – i nieustannie odwoływali – do trady-
cji dawnej Rusi. Przywiązanie do ruskiej tradycji nie było przy tym sprzeczne 
z lojalnością i przywiązaniem do Wielkiego Księstwa Litewskiego i, z czasem, 
do Rzeczypospolitej. Rusini protestanci, nawet językowo spolonizowani, wciąż 
zachowywali ruską tożsamość, a do zastanawiania się nad swoją przynależno-
ścią etniczną byli bardziej skorzy od swoich ziomków innych wyznań. Świadczy 
o tym przykład kalwinisty Salomona Rysińskiego, filologa klasycznego, poety 
łacińskiego, pierwszego polskiego paremiologa i działacza Jednoty Litewskiej, 
a jednocześnie pierwszego tubylca, który sam siebie określił jako Białorusina.

Pierwszy „Białorusin”. Salomon Rysiński 

Salomon Rysiński 2 grudnia 1586 r. immatrykulował się na uniwersytecie 
w Altdorfie jako Solomo Pantherus Leucorussus. Ten wpis właśnie to pierwsza 
znana nauce historycznej deklaracja białoruskości. Dwa lata później Rysiński 
w liście do swojego przyjaciela, Niemca Konrada Ritterhausena (później znanego 
poety, prawnika i syndyka rady miejskiej Norymbergi) nazwał swoją ojczyznę 
Białorusią (Leucorossia). Białoruski uczony Jakub Parecki, który jako pierwszy 
zwrócił w tym kontekście uwagę na Rysińskiego, ograniczył się do ostrożnego 
stwierdzenia, że Rysiński jako jedyny ze wszystkich studentów pochodzących 
z terenu dzisiejszej Białorusi zapisał się na uniwersytet jako „Białorusin”48. Jak 
dotąd, nie udało się znaleźć wcześniejszej takiej deklaracji w jakimkolwiek 
oryginalnym dokumencie z epoki. Ponieważ samookreślenie Rysińskiego było 

46 E. Smułkowa, O polsko-białoruskich związkach językowych w aspekcie czasowym i terytorial-
nym, w: Studia polsko-litewsko-białoruskie, Warszawa 1988, s. 241.

47 J. Tazbir, Teodor (Fiedor) Jewłaszewski i jego „Pamiętnik”, w: Aere perennius. Profesorowi 
Gerardowi Labudzie dnia 28 XII 2001 roku w hołdzie, Poznań 2001, s. 89.

48 Я. И. Порецкий, Соломон Рысинский. Solomo Pantherus Leucorussus. Конец XVI – начало 
XVII века, Минск 1983, s. 8.
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swego rodzaju przełomem intelektualnym, ustalenie, co miał na myśli nazywa-
jąc swój kraj Białorusią, a siebie Białorusinem, wymaga szerszego przedstawie-
nia jego sylwetki.

Salomon Rysiński jest postacią znaną nauce, a jego osobie poświęcona jest 
dość szeroka literatura, którą ostatnio zebrał Henryk Lulewicz w obszernym 
artykule biograficznym49. Życiorys Rysińskiego przedstawiam zgodnie z tą 
pracą, do innych odwołując się w kwestiach spornych, szczegółowych lub nie-
poruszonych przez Lulewicza. 

Mimo znacznego postępu w badaniach, nie wszystkie strony życia Ry-
sińskiego oświetlono w stopniu zadowalającym, zaczynając od tego, że wciąż 
nieznana jest data jego urodzenia. Ponadto, jak podaje Hienadź Kachanowski, 
w niektórych źródłach Rysiński występuje jako Samuel50. O dacie urodzenia 
Rysińskiego można powiedzieć tylko tyle, że przypada najprawdopodobniej 
na lata sześćdziesiąte XVI w. Rysiński podał w ułożonym dla siebie epitafium, 
zachowanym w liście do Ambrożego Stankara, że urodził się „na bogatej 
w puszcze i zwierza Rusi graniczącej z mroźną Moskwą”51. Jakub Parecki 
w wyniku analizy fragmentu komentarza Rysińskiego do Auzoniusza, w którym 
filolog wyjaśniając użycie przymiotnika dzierżawczego i patronimiku podaje 
jako przykład: Salomon Teodorów, następnie Teodor Onufrów itd., doszedł do 
wniosku, że ojcem Salomona był drobny szlachcic Fedor Onufriewicz Rysiński 
z Rysina w województwie połockim (obecnie rejon siebieski obwodu pskow-
skiego w Rosji)52. Jednakże Rysiński we wpisach do metryk uniwersyteckich 
w Lipsku i Bazylei jako miejsce urodzenia podawał Kobylniki (de Cobelinszky, 
de Kobilinki). W grę wchodzą Kobylniki (lub Kobylnik, dzisiaj osada Narocz) 
w powiat oszmiańskim i lenna majętność Kobylniki w województwie witeb-
skim. W związku z tym odkryciem H. Lulewicz podał nawet w wątpliwość 
szlacheckie pochodzenie Rysińskiego, chociaż ten pieczętował się herbem 
Ostoja.

Inne niż Rysin miejsce urodzenia Salomona można jednak łatwo wytłuma-
czyć. W 1562 r. wojska moskiewskie zdobyły Połock i zajęły znaczne obszary 
północno-wschodnich ziem litewskiej Rusi. Rodzina Rysińskich zapewne uszła 
z rodzinnego gniazda, które znalazło się w moskiewskich rękach. Co zaś za tym 
idzie, Rysiński urodził się prawdopodobnie po 1562 r. Ponieważ powiat oszmiań-
ski w powszechnym przekonaniu współczesnych uchodził za część Litwy, a nie 

49 H. Lulewicz, Salomon Rysiński, PSB, t. 33/4, z. 139, s. 553–557.
50 Г. Каханоўскі, Збіральнік народных скарбаў, „Беларусь” 1975, № 10, s. 19.
51 En ego, quem gelidis genuit contermina Moscis / Russia, desertis nobilis atque ferris. Cyt. za: 

J. Krzyżanowski, Szkice folklorystyczne, t. 3, Kraków 1980, s. 251.
52 Я. И. Порецкий, Соломон..., s. 7.
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Rusi, a oszmiańscy franciszkanie w tym samym czasie za „Białą Ruś” uważali 
okolice Połocka, Kobylniki można lokalizować tylko w województwie witeb-
skim. Salomon Rysiński więc prawdopodobnie był szlachcicem, synem Fedora 
Onufriewicza Rysińskiego z Rysina w województwie połockim, urodzonym 
po 1562 r. w Kobylnikach w województwie witebskim.

Rysiński był protestantem – kalwinem. Nie wiadomo, gdzie pobierał nauki 
w ojczyźnie. Niewątpliwie znał język ruski, gdyż w sporządzonym własną ręką 
spisie jego książek znajduje się Psalterium Slavonicum53. Jakiś związek z wy-
kształceniem Rysińskiego miał jego pobyt w Lipsku w 1582 r., gdyż wspomi-
nał potem, że w Lipsku zawarł znajomości w kręgach uczonych. Na początku 
1584 r. był nauczycielem domowym na Żmudzi. Rok później przebywał już 
w Małopolsce. Pod koniec 1586 r. wraz ze swoimi podopiecznymi, braćmi 
Krzysztofem i Stanisławem Buczyńskimi, udał się na studia zagraniczne i wstąpił 
na uniwersytet w Altdorfie. Podczas prawie trzyletniego pobytu w Altdorfie 
pogłębiał wiedzę w zakresie filologii klasycznej, nawiązał znajomości z uczo-
nymi i odbył podróż wzdłuż Górnego Dunaju, odwiedzając m.in. Norymbergę 
i Augsburg. W Altdorfie w 1587 r. wydał zbiór korespondencji Epistolarum 
Salomonis Pantheri libri duo. W drugiej połowie 1589 r. opuścił Altdorf, aby 
towarzyszyć Ritterhausenowi w podróży naukowej do Pragi, po czym prawdo-
podobnie wrócił do Małopolski.

Około 1596 r. wstąpił na służbę u wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego 
litewskiego Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna” jako wychowawca jego młodsze-
go syna Krzysztofa. Wraz ze swym wychowankiem w latach 1601–1603 odbył 
jeszcze jedną podróż po Europie, zatrzymując się m.in. w Lipsku, Heidelbergu 
i Bazylei. Po śmierci Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna” Rysiński zajmował na 
dworze młodszego Radziwiłła pozycję doradcy, zwłaszcza w sprawach religij-
nych i kulturalnych. Krzysztof Radziwiłł darzył go osobistą przyjaźnią i zaufa-
niem. Z czasem Rysiński objął funkcję pedagoga jego syna Janusza; sprawował 
też opiekę nad Bogusławem. Jako nadworny poeta Radziwiłłów napisał wiele 
łacińskich utworów okolicznościowych przeznaczonych dla jego protektorów 
i osób z nimi związanych. W 1614 r. opublikował w Lubczy krótką biografię 
i poematy sławiące zwycięstwa Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna”, do których 
dołączył też wiersze okolicznościowe poświęcone innym osobom54.

Rysiński aktywnie uczestniczył w życiu kalwińskiej Jednoty Litewskiej. 
Począwszy od synodu prowincjonalnego w czerwcu 1611 r. wybierano go 

53 I. Lukšaitė, Salomono Risinskio biblotekos Vilniuje sąrašas, w: Iš Lietuvos Bibliotekų istorijos,
Vilnius 1984, p. 35.

54 S. Rysiński, Rerum ab illustrissimo Principe Christoforo Radivillo... praeclare gestarum 
epitome, Lubcz 1614. 
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regularnie na seniora Jednoty ze stanu szlacheckiego i funkcję tę sprawował 
aż do śmierci. W 1614 r. wydał w Lubczy własnym kosztem Niektóre Psalmy 
Dawidowe częścią poprawione, częścią znowu przełożone na stare noty. Był to 
tzw. kancjonał krakowski, uzupełniony przez Rysińskiego o nowy przekład na 
język polski dziewięciu psalmów. Krzysztof Radziwił wykorzystywał seniora 
Jednoty w akcjach politycznych. Rysiński w jego imieniu kontaktował się m.in. 
z prawosławnym Bractwem św. Ducha w Wilnie w związku z popieraniem przez 
Radziwiłła zgłaszanych przez bractwo skarg na doznawane prześladowania.

Życiowym osiągnięciem Rysińskiego stał się tomik zawierający 1800 przy-
słów polskich wydany po raz pierwszy pod łacińskim tytułem Proverbiorum 
polonicorum... centurie decem et octo (Lubcz 1618), później kilkakrotnie dru-
kowany pod tytułem Przypowieści polskie. Przypowieści uczyniły Rysińskiego 
pierwszym paremiologiem polskim. Wyprzedził na tym polu o kilkanaście lat 
Grzegorza Knapskiego, który w 1632 r. wydał w Krakowie Adagia Polonica.

Salomon Rysiński zmarł 18 listopada 1625 r. w Dolatyczach, po krótkiej, 
lecz bolesnej chorobie. Pochowano go na cmentarzu kalwińskim w Lubczy. 
Krzysztof Radziwiłł dla uczczenia jego pamięci kazał na jego grobie wznieść 
pomnik w kształcie kolumny z marmurową tablicą i usypać kopiec.

Zanim Rysiński określił się jako „Białorusin”, nazwy „Biała Ruś” 
i „Biali Rusini” bytowały dość szeroko w literaturze, w tym w popularnych 
w Rzeczypospolitej dziełach Kromera, Stryjkowskiego i Mączyńskiego. Jednak 
terminy użyte przez Rysińskiego są jego własne. Polscy pisarze zapisywali te 
nazwy po łacinie lub po polsku, Rysiński zaś swą narodowość określił terminem 
grecko-łacińskim, a ojczyznę – greckim, przy czym nazwy te w przekładzie na 
język polski brzmią „Białorus” i „Białoruś”, a forma „Białorus”, bez sufiksu 
-in oddaje współczesne brzmienie tej nazwy w języku białoruskim – беларус.

Aleś Bieły źródła utworzonej przez Rysińskiego nazwy skłonny jest 
upatrywać w użytej przez Pomponiusza Leto nazwie Leucoscythi55. O „Białej 
Sarmacji” pisał też w języku greckim Chalkonkodyl. Rysiński mógł zaczerpnąć 
greckie słowo leucos raczej od Włocha niż Greka, lecz ważniejsze jest stwier-
dzenie, że podobne formy już występowały w literaturze europejskiej. Konkret-
ne formy Leucorussi i Leucorossia to jednak najwidoczniej oryginalne twory 
Rysińskiego. Znajomość greki była dowodem wysokiej edukacji, a Rysiński 
dodatkowo mógł się nią posłużyć, by podkreślić swoje ruskie (związane z ko-
ściołem „greckim”) pochodzenie.

55 А. Белы, Хроніка Белай Русі. Chronicon Russiae Albae. Нарыс гісторыі адной геаграфіч-
най назвы, Мінск 2000, s. 68.
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„Białorusini” (Leucorussi) pojawiają się u Rysińskiego we wspomnianym 
już przykładzie stowania przymiotnika dzierżawczego w komentarzu do Auzo-
niusza: „Jeszcze dzisiaj Moskwicini, Białorusini i wielka część Litwinów często 
go używają”56. W stosunku do Moskwicinów Rysiński posłużył się rzadką lite-
racką nazwą Hamaxobi. W ten sam sposób nazywał Moskwicinów wspomnia-
ny wcześniej Jan Mączyński, pierwszy polski językoznawca, który zastosował 
określenie „biała ruś” w sensie etnicznym. Ponieważ Rysiński posługiwał się 
nazwą „Białorusowie” bez sufiksu -in, niewykluczone, że przełożył termin 
Mączyńskiego. 

Rysińskiego „Białorusini” (z uwagi na to, że białoruska nazwa беларусы 
ma w języku polskim formę „Białorusini”, zgodne z duchem nazwy wydaje 
się słuszne używanie takiej formy) to określenie etniczne. W sposób oczywi-
sty Rysiński nie zalicza siebie ani do Moskwicinów, ani do Litwinów. Ponie-
waż przez rok przebywał na Żmudzi, musiał zetknąć się z językiem litewskim. 
W spisie jego książek znajduje się Katechizm litewski dawny (najprawdopodo-
bniej katechizm M. Pietkiewicza z 1598 r.) i „Skarbnica powiedzeń polskich, 
łacińskich i litewskich” (Promptu[a]rium dictionum Polonicarum, Latinarum 
et Lituanicarum), prawdopodobnie autorstwa Szyrwida57. Z analizowanego 
komentarza wynika zresztą, że Rysiński chyba uważał, że wielka część tych, 
których nazywa „Litwinami” mówi po słowiańsku58. Być może więc nazwy 
„Litwini” używał także w stosunku do słowiańskojęzycznych mieszkańców 
historyczno-geograficznego regionu „Litwa”, obejmującego Wilno, Nowogró-
dek i Mińsk. Niemniej jednak równie dobrze jego „Białorusini” mogli zająć 
miejsce Rusinów, którzy nazywali się tak bez względu na miejsce zamieszkania, 
na „Rusi” czy też na „Litwie”.

Chociaż jako „Białorusin” nie uważał się za „Litwina”, ani w sensie regio-
nalnym, ani też w etnicznym, w sensie politycznym Rysiński Wielkie Księstwo 
Litewskie uważał za swoją ojczyznę. W wierszach Rysińskiego opiewających 
przewagi Radziwiła „Pioruna” w wojnie inflanckiej przejawia się gorący pa-
triotyzm litewski. Zdaniem Pareckiego, w odróżnieniu od Jana Kochanowskie-
go Rysiński nie uważał Radziwiłła za sługę króla polskiego, lecz poetyzował 
go jako niezależnego wodza59. Parecki czasem zbyt swobodnie przekłada 

56 Etiamnum Hamaxobys, Leucorussis, et potiori Lithuanorum parti illum frequentari. BCzart, 
rkps. 2834, Solomone Rysinio et Conrado Rittershusio auctoribus, Exerticiorum epistolicarum ad 
Ausonium virum consularem libri duo, s. 273. 

57 I. Lukšaitė, Salomono..., s. 20.
58 Tak też rozumie ten fragment J. Parecki, Я. И. Порецкий, Соломон..., s. 124–125. 
59 Tamże, s. 62.
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Rysińskiego; tłumaczy na przykład jako „przywódca litewskiej ojczyzny” (ли-
товской отчизны глава) określenie Rysińskiego Litavorum Dux, czyli „wódz 
Litwinów”60. Niemniej jednak wiersz „Rewel” nie pozostawia wątpliwości, 
że autor przedstawia Zygmunta III Wazę jako siłę poniekąd zewnętrzną. Dla 
Rysińskiego Zygmunt jest „wielką sławą królestwa Lachów” (Lachorum laus 
incluta regni) i „nosi wspaniały wieniec Sarmacji”. Radziwiłł przychodzi mu 
z pomocą na czele litewskiego wojska jako jego przyjaciel. Autor nazywa Radzi-
wiłła „wodzem ojczyzny” (Patriae Dux) i tą ojczyzną może być tylko Litwa61.
Jak zauważył Parecki, osobnym problemem jest to, czy panegiryki Rysińskie-
go wyrażają jego osobiste przekonania, czy też są raczej wyrazem oficjalnego 
patriotyzmu Wielkiego Księstwa. Jednakże sam Parecki, chociaż podkreśla, 
że Rysiński nie pochwalał wojny jako sposobu rozwiązywania sporów między 
narodami, to jednak w jego oddanie Wielkiemu Księstwu Litewskiemu nie 
wątpi62.

Skąpe wzmianki Rysińskiego o Białorusinach i Litwinach nie pozwalają 
na ich dokładne rozgraniczenie terytorialne. Jeszcze trudniej odpowiedzieć na 
pytanie, czy Rysiński jako „Białorusin” odróżniał siebie od dzisiejszych Ukra-
ińców.

Istotne przesłanki wskazują na to, że ówcześni językoznawcy rozróżniali już 
języki określane obecnie jako białoruski i ukraiński, chociaż inaczej je nazywa-
li. Rzecz charakterystyczna, wykazywali się tą wiedzą cudzoziemcy. Zdaniem 
Przemysława Zwolińskiego, w dziele zuryskiego filologa i polihistora Konrada 
Gesnera Mithridates z 1555 r. współczesny język białoruski może występować 
pod nazwą Lituanorum lingua (Lituani iam slavonizant). Natomiast o dzi-
siejszym języku ukraińskim Gesner wypowiada się następująco: in meridiem 
post Kiov uteni sunt omnes et Rutenicè seu Slavonicè loquuntur. Wyraźniejsze 
odróżnienie języków białoruskiego i ukraińskiego wprowadził Francuz Piotr 
Statorius, który w Polsce przybrał nazwisko Stojeński. W łacińskiej gramatyce 
języka polskiego (Polonicae grammatices institutio, Cracoviae 1568) Statorius 
wymienia obok polszczyzny literackiej trzy dialekty: mazowiecki, ruski i litew-
ski. Ponieważ określenie Rutenicus jest wieloznaczne, zdaniem Zwolińskiego, 
o rozumieniu go w sensie dzisiejszego określenia „ukraiński” decyduje wprowa-
dzenie przez Statoriusa etnikonu Lituani w znaczeniu „Białorusini”. Pozostaje 
to w związku ze spostrzeżeniem Statoriusa, że w języku polskim nie tworzy się 
patronimików, lecz używa jednej z form przymiotnikowych: Syn Andrzeiow, 

60 Tamże, s. 66; S. Rysiński, Rerum..., wiersz Kirempesium.
61 S. Rysiński, Rerum..., wiersz Revalia.
62 Я. И. Порецкий, Соломон..., s. 62.



126

Syn Ianow. Natomiast Lituani eleganter formant sua patronymica in ic, ut 
Andrys, Andrysovic, Fiedur, Fiedurowic. Pomijając polską postać sufiksu -owic,
miękkość nagłosowego f w imieniu Fiedur wskazuje na pożyczkę z białoruskie-
go, a nie ukraińskiego. Jak więc stwierdza Zwoliński, o ile rozróżnienie tych 
języków przez Gesnera jest hipotezą, to u Statoriusa jest już faktem bezspor-
nym63. Rysiński w okresie altdorfskim korespondował ze Statoriusem, powi-
nien więc znać jego dzieło. Sam jednak nie przeciwstawia języka Moskwicinów, 
Białorusinów i Litwinów polszczyźnie w kwestii używania przymiotnika dzier-
żawczego i patronimiku. Wręcz przeciwnie, stwierdza że narody te używają 
przymiotnika dzierżawczego. Rozważania Rysińskiego mają więc oryginal-
ny charakter, ale nie przybliżają nas do odpowiedzi na pytanie, czy ich autor 
wyłączał z pojęcia „Białorusini” dzisiejszych Ukraińców. Dla swoich niemiec-
kich kolegów był widocznie po prostu Rusinem, gdyż altdorfski profesor Kasper 
Schoppe zaadresował swój list w sprawie wydania komentarzy do Auzoniusza 
autorstwa Rysińskiego i Rittershausena: Solomoni Panthero, Russo64. Można 
jednak z dużym prawdopodobieństwem założyć, że wspomniana przez niego 
jako ojczyzna „Białoruś” mieści się tam, gdzie i wymieniona w innym miejscu 
jako kraj rodzinny „Ruś” – to jest, zgodnie z przekonaniem współczesnych mu 
mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego – na wschodzie tego państwa, 
w górnym biegu Dźwiny i Dniepru. Natomiast jego „Białorusini”, jak już 
o tym była mowa, mogą oznaczać wszystkich Rusinów w Wielkim Księstwie 
Litewskim po unii lubelskiej, gdyż Rysiński należał do pokolenia ukształtowa-
nego po 1569 r.

Jako „Białorusin” Rysiński należał w swoim przekonaniu do szerszej 
wspólnoty „Sarmatów”, czemu dał wyraz podpisując się jako Solomo Rysinius 
Sarmata. O tym, jak Rysiński rozumiał pojęcie „Sarmata”, możemy sądzić ze 
wspomnianego listu do Corneliusa, zamieszczonego we wstępie do Proverbio-
rum polonorum. Rysiński nazywa swą pracę „zbiorkiem Przysłów sarmackich” 
i „przysłowiami polskimi”65, co sugeruje, że „polskie” i „sarmackie” to jedno i to 
samo. Rozwodzi się dalej nad pięknem języka polskiego i językowymi zdolno-
ściami Polaków. Owi „Polacy” mieszkają jednak nie tylko nad Wisłą, lecz także 
nad Dnieprem, o czym świadczy cytat z Augusta Thuana: „Z posłów polskich, 

63 P. Zwoliński, Język białoruski a ukraiński w opiniach gramatyków XVI–XIX w., w: tenże, 
Szkice i studia z historii slawistyki, Ossolineum 1988, s. 245.

64 H. Kunstmann, Salomon Rysiński i norymberski uniwersytet, „Odrodzenie i Reformacja 
w Polsce”, t. 20, 1975, s. 150. Rzecz charakterystyczna, Kunstmann, chociaż wie, że dla Schoppego 
Rysiński był Rusinem, sam nazywa go Polakiem.

65 S. Rysiński, List do Winanda Korneliusa, w: J. Krzyżanowski, Szkice folklorystyczne, t. 3, 
Wokół legendy i zagadki. Z zagadnień przysłowioznawstwa, Kraków 1980, s. 241, 243.
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którzy przybyli do wybranego króla do Paryża, każdy władał łaciną, a wielu 
mówiło po włosku i po niemiecku. Niektórzy tak dobrze wyrażali się po francu-
sku, jak gdyby urodzili się na Sekwaną lub Loarą, a nie nad Wisłą i Dnieprem”66.
Przytacza następnie zasłyszaną niegdyś na wykładzie opinię profesora języka 
hebrajskiego, Hardewika Bryonigera, że „nikt lepiej i swobodniej nie wymawiał 
dźwięków hebrajskich od Polaków, a to dlatego, że właściwości dźwięków zna-
mienne dla świętego języka występują jedynie u Sarmatów”. Rysiński jednym 
tchem dodaje jednak, że „taki las liter” mają także „Rusini, Słowianie tak 
samo jak Polacy”67. Na określenie Rusinów używa popularnej nazwy Roxolani 
(przypomnijmy w tym miejscu, że Mączyński wymienił „białą ruś” jako część 
składową właśnie „Roksolanów”). 

Jak zauważył Julian Krzyżanowski, chociaż językiem „sarmackim” Rysiń-
ski nazywa język polski, utożsamia go jednak z innymi językami słowiańskimi, 
o czym świadczy ustęp listu do Corneliusa poświęcony „językowi sarmackie-
mu”: „Jak zaś szeroko sięga, na jakie narzecza się dzieli, ile narodów, krajów 
i ludów obejmuje, łatwo wywnioskować można, gdy się zważy, iż przy pomocy 
tego języka każdy kupiec może przebyć bez tłumacza ogromne przestrzenie 
między Adriatykiem a Morzem Kaspijskim”68.

Rysiński informował Corneliusa, że zamieszczone w jego książce przysło-
wia „zebrane są nie z wczytywania się w księgi, lecz z długiej praktyki i sta-
rannej obserwacji”69. Chociaż niezupełnie odpowiada to prawdzie, bo obficie 
czerpał z innych pisarzy, niewątpliwie były to także – jak je nazywa – „adagia 
gminne”. Nie można też wątpić w jego stwierdzenie, że „chwytał je uchem od 
ludzi najrozmaitszego rodzaju”, „z ust gminu”. Już jeden z pierwszych badaczy 
dorobku Rysińskiego, Wincenty Korotyński, polsko-białoruski literat rodem 
znad Niemna, z powiatu nowogródzkiego, stwierdził w połowie XIX w., 
że większość przysłów zamieszczonych w Przysłowiach polskich żyła wciąż 
w ustach ludu nadniemeńskiego, w języku białoruskim, przy czym w książce 
jest znaczna ilość zwrotów nieznanych w dalszej okolicy. Spostrzeżenia Ko-
rotyńskiego potwierdzili poźniej badacze białoruscy70. Chociaż więc Rysiński 
wykorzystał w swej pracy także materiał małopolski, „ludowa” część Przysłów 
polskich ma w znacznym stopniu pochodzenie białoruskie.

66 Tamże, s. 242.
67 Tamże, s. 243.
68 Tamże, s. 224, 243.
69 Tamże, s. 244.
70 W. Korotyński, Salomon Rysiński, Wilno 1863, s. 25; Я. И Порецкий, Соломон...,

s. 52–55.
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Podsumowując, możemy stwierdzić, że samookreślenie Rysińskiego jako 
„Białorusina” miało charakter etniczny. Białorusinów uważał za „Sarmatów”. 
Nazwy tej używał w dwojakim znaczeniu. W węższym oznaczało mieszkańca 
Królestwa Polskiego i w tym sensie także „Polaka”, chociaż konkretnie jako 
„Polak” Rysiński nigdy się nie określił. W szerszym znaczeniu jako „Sarmatę” 
rozumiał Słowianina. Poza sarmacką wspólnotą pozostawiał Litwinów, co 
było zresztą zgodne z ich własnym przekonaniem. W dzisiejszych kategoriach 
terminologicznych można określić Rysińskiego jako Białorusina i Słowia-
nina, obywatela Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów. Sposób myślenia Rysińskiego o narodowości bez wątpienia należy do 
Nowożytności. Wcześniej w Wielkim Księstwie Litewskiem narodowość była 
ściśle związana z wyznaniem. Chociaż zdarzały się wyjątki, z reguły Rusin był 
prawosławny, a Litwin – katolikiem. Reformacja przyniosła przełamanie trady-
cyjnych stereotypów etniczno-wyznaniowych i wzrost poczucia narodowego. 
W związku z tym można zaryzykować stwierdzenie, że Rysiński mógł pomy-
śleć o sobie jako o Białorusinie nie tylko dlatego, że był humanistą, lecz także 
dlatego, że był protestantem.

Jako „Białorusin” określił się Rysiński na wczesnym etapie swojego życia, 
a jego „białoruskość” ma pewne cechy intelektualnej zabawy. Nie widać, by 
problem swojej białoruskości rozwijał później. Trzeba jednak pamiętać, że 
koleje losu związały ubogiego białoruskiego uczonego z litewskimi patrio-
tami Radziwiłłami i odtąd resztę swego życia spędził na „Litwie”. Dwór zaś 
Radziwiłłów nie był dobrym miejscem na rozwijanie innej niż litewska idei 
narodowej. Wychowankowie Rysińskiego, Janusz i Bogusław Radziwiłłowie, 
stali się wręcz symbolem „litewskiego separatyzmu” w stosunku do Króle-
stwa Polskiego. Podkreślić też trzeba głęboki związek Rysińskiego z językiem 
i kulturą polską, które uważał za własne. Złożoność postawy Rysińskiego 
w niczym nie umniejsza intelektualnej wagi jego samookreślenia się jako Bia-
łorusina. Podobny Rysińskiemu typ polsko-litewsko-białoruskiego literata 
i miłośnika folkloru kształtuje się wyraźnie dopiero w XIX w. 

Salomon Rysiński – pierwszy „Białorusin” – jest w kulturze białoruskiej 
następną po Franciszku Skorynie postacią archetypiczną. 
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Rusini o „Białej Rusi”. Koniec XVI – połowa XVII w.

Terytorialna treść nazwy „Biała Ruś” uległa konkretyzacji w czasie wojny 
z Moskwą podjętej przez Stefana Batorego. Podczas tej wojny król polski popro-
wadził trzy wielkie wyprawy. W trakcie pierwszej w 1579 r. wyzwolono Połock, 
w drugiej w 1580 r. zdobyto Wielkie Łuki. Trzecia kampania rozpoczęła się 
latem 1581 r. oblężeniem Pskowa, a zakończyła na początku 1582 r. podpisa-
niem rozejmu w Jamie Zapolskim.

Jeszcze Maciej Stryjkowski i Aleksander Gwagnin, którzy niewiele wcześ-
niej służyli na froncie moskiewskim w Witebsku, nazywają „Białą Rusią” 
ogromne obszary na wschodzie państwa polsko-litewskiego, z Kijowem włącz-
nie, albo państwo moskiewskie. Ich „Biała Ruś” to wciąż pojęcie literackie. 
Rzecz charakterystyczna, Stryjkowski o swoim przybyciu do Witebska pisze, że 
przyjechał na „Ukrainę Moskiewską”71. W tym wypadku „Ukraina” oznacza po 
prostu pogranicze.

Nuncjusz papieski w Rzeczypospolitej Albert Bolognetti w liście 
z 27 lipca 1581 r. do kardynała Como wspomniał o wtargnięciu Moskwicinów 
na „Białą Ruś” podczas rozejmu. Na przełomie czerwca i lipca Moskwicini 
zaatakowali powiat orszański: Orszę Dubrownę, Szkłów i Mohylew, co ozna-
cza, że Bolognetti umieszczał ten powiat na terytorium „Białej Rusi”. Także 
legat papieski Antoni Possevino za „Białą Ruś” uważał wyłącznie dzisiejszą
północno-wschodnią Białoruś. Najważniejsze zaś, że Possevino pisze o kraju, 
w którym przebywał osobiście, co też zaznacza: „Kiedy byłem na Białej 
Rusi...”72.

W 1582 r. luterański pastor Paweł Odeborn z Pomorza, który służył na 
Litwie i w Kurlandii, w swojej pracy „O religii i zwyczajach Rusinów” wydanej 
w Rostoku wspomniał, że po kapitulacji załogi Połocka i doszczętnym znisz-
czeniu ogniem i mieczem Sokoła (Soccolia), Suszy (Czussa), Turowli (Turobla)
i innych twierdz w „Białej Rusi” (Russiae Albae) większość najemych Niemców 
wróciła do domu, tylko najemnicy z Prus pozostali „na Rusi” (in Russia), 
by bronić jej mieszkańców przed wtargnięciem sąsiednich Moskwicinów 
(Moschi)73. Dalej Odeborn wymienił „ruskie” rzeki, do których zaliczył tylko 
Dniepr, Dźwinę, Dzisnę, Dryssę i Połotę74. Wymienione przez niego zamki 

71 M. Stryjkowski, Kronika Polska, Litewska, Żmodzka i wszystkiej Rusi, Królewiec 1582, wyd. 
M. Malinowski, Warszawa 1846, t. 1, s. XXXVII.

72 А. Белы, Хроніка..., s. 151–152.
73 Tamże, s. 145. 
74 Tamże.
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wzniesiono na rozkaz Iwana IV Groźnego. Zwraca uwagę wymienne używanie 
przez Odeborna terminów „Biała Ruś” i „Ruś” oraz wyraźne umieszczenie poza 
tym krajem Moskwicinów. 

Identyczny fragment dotyczący wyzwolenia Połocka oraz zniszczenia 
Sokoła, Suszy, Turowli i innych zamków na „Białej Rusi” znajdujemy w pracy 
polskiego historyka i etnografa Jana Łasickiego „O religii Rusinów, Moskwi-
cinów i Tatarów...”75. Praca ta jest składanką tekstów różnych autorów, w tym 
Odeborna76, z którego niewątpliwie przepisał wzmiankowany fragment.

W źródle miejscowym termin „Biała Ruś” po raz pierwszy pojawia się 
w 1585 r. Tak datowany jest zapis w inwentarzu klasztoru Franciszkanów 
w Oszmianie dotyczący zajęcia w 1407 r. przez wojewodę połockiego majątku 
Bortniki w Białej Rusi (villa esse Borthniky in Russia Alba)77. Ponieważ 
w dokumencie mowa jest o wydarzeniach z 1407 r., często zdarza się, że do-
kument ten traktowany jest jako dowód na używanie nazwy „Biała Ruś” już 
na początku XV w. Podzielam jednak pogląd Alesia Biełego, że wzmiankę 
o „Białej Rusi” w tym dokumencie należy datować na rok, w którym dokonano 
zapisu78.

Pod koniec XVI w. nazwa „Biała Ruś” na określenie wschodnich, nad-
dźwińskich i naddnieprzańskich ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego musiała 
już być powszechnie znana.

Konstanty Ostrogski użył jej w liście do uczestników synodu protestanc-
kiego w Toruniu w sierpniu 1595 r., których nawoływał do zjednoczenia 
z prawosławnymi. Wojewoda kijowski pisał m.in.: „A nie tylko ja i część ludzi 
w tych tu krajach poczuwamy się, ale się wiele znajdzie, jako w krajach: zie-
miach podolskich, kijowskich, wołyńskich, podlaskich, lwowskich, przemysl-
skich, na Białej Rusi i w Litwie braci naszej, którzy prawie z wielkim zatrwoże-
niem (gdyż idzie nie o ciało, majętność, zdrowie, ale o sumienie i zbawie-
nie duszne) się poczuwają, że nie tylko zjazdy swoje mieć, ale się z W.M.M 
porozumiewać, znosić do Jego Królewskiej Mości i na sejmikach o to usilnie 
oponować chcą”79. List przeczytano w obecności kilkuset ludzi, pochodzących 

75 J. Łasicki, De Russorum, Moscovitarum et Tartarorum. Religione, sacroficii nurtiarum fune-
rum vitu..., Spirae 1582, s. 236.

76 H. Barycz, J. Łasicki, Studium z dziejów polskiej kultury naukowej XVI wieku, Ossolineum 
1973, s. 113, 150. 

77 Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji Wileńskiej, t. 1, Kraków 1948, s. 73.
78 А. Белы, Хроніка..., s. 148.
79 Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 3. Małopolska 157–1632, oprac. M. Sipayłło, War-

szawa 1983, s. 598.
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ze wszystkich stron Rzeczypospolitej80. Można więc zakładać, że Ostrogski 
używając nazwy „Biała Ruś” traktował ją jako oczywistą dla uczestników 
synodu. Ponieważ wyliczył osobno ruskie ziemie koronne, a potem pisał 
o „Białej Rusi i Litwie braci naszej”, zasadny jest wniosek, że „Biała Ruś” 
i „Litwa” to dla niego odrębne od koronnych ziemie Wielkiego Księstwa Litew-
skiego. Ostrogski użył nazwy „Biała Ruś” już wcześniej, w liście do Krzysztofa 
Radziwiłła „Pioruna” w 1594 r.: opisując działania Semena Nalewajki, wyraził 
obawę, by jego Kozacy nie ruszyli na ziemie „Białej Rusi”81.

W późniejszym okresie, w 1623 r., o Kozakach pisał do króla koniuszy 
koronny książę Krzysztof Zbaraski, iż mają „fawor jawny i pokryjomy ledwo 
nie wszystkiej Kijowskiej Ukrainy i Białej Rusi”82.

Termin „Biała Ruś” przenikał do piśmiennictwa ruskiego w kompilacjach 
historycznych, których podstawą była Kronika Macieja Stryjkowskiego. Nie-
wątpliwie tylko od Stryjkowskiego twórca „Kroniki sławianoruskiej o pań-
stwach ruskich, polskich i litewskich” (Кройника славяноруская о панствах 
русских, полских и литовских) mógł zaczerpnąć tytuł jednego z rozdzia-
łów: „Kronika w Białej i Czarnej Rusi” (Кроника в белой и чорной Руси)
i passusy: в Сармацеи недалеко от мора албо озера невского, в которое Дон 
впадает где тепер московские и белоруские народы мешкают: каневцы, 
белоцерковцы, путивляне, резанцы и черниговцы oraz москва и вси бело-
русци83. Cytowane fragmenty „Kroniki” przekazują tekst Stryjkowskiego: 
„w Sarmatiej, niedaleko od morza albo jeziora Meotis, w które Tanais albo 
Don wpada, gdzie też dziś moskiewskie i biełoruskie narody mieszkają, i Ka-
niowcy, Biełocerkwianie, Putiwlanie, Rezancy, Cerniowcy etc.” oraz „Moskwa 
i wszyscy Biełorussacy”. Natomiast twórca Kroniki litewskiej i żmudzkiej 
(Вывод и початок о Великом Князстве Литовском и Жмойтском) nazwał 
Włodzimierza włodzimierskiego i Daniela Romanowicza najmożniejszymi 
książętami ruskimi „na Czarnej i Białej Rusi”84.

Z dzieła Stryjkowskiego zatem do literatury ruskiej (cytowane fragmenty 
pochodzą z wcześniejszej, starobiałoruskiej wersji „Wielkiej kroniki”, później 
powstała także wersja staroukraińska) trafiło pojęcie „biełoruskie narody” 

80 T. Kempa, Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525 – 1608). Wojewoda kijowski i marsza-
łek ziemi wołyńskiej, Toruń 1997, s. 141–142.

81 Tamże, s. 214.
82 П. Кулиш, Матеpиалы для истории воссоединения Руси, t. 1. 1578–1650, Москва 

1877, s. 102.
83 Хрэстаматыя па гісторыі беларускай мовы, cz. 1, Мінск 1961, s. 391–392, 396.
84 которые то на той час были на Чорной и Белой Руси можнейшыми князями рускими.

PSRL, t. 32, s. 26.
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i przede wszystkim, nazwa „Biełorussacy” w formie белорусци. Ponieważ 
miano „Biełoruścy” (liczba pojedyncza „Biełorusiec”) nie występuje wcześniej 
w literaturze ruskiej, można przypuszczać, że jest to kalka z „Biełorussaków” 
Stryjkowskiego. Na pewno natomiast można stwierdzić, że ruski tłumacz Stryj-
kowskiego użył słowa белорусци jako ekwiwalentu terminu „Biełorussacy”. 

Równie ważną rolę w upowszechnieniu nazwy „Biała Ruś” odegrał prze-
kład na język polski „Sarmacji europejskiej” Gwagnina w 1611 r. Autor prze-
kładu, Marcin Paszkowski, który wprowadził do dzieła Gwagnina fragment 
o położeniu „Rusi Białej, Czerwonej i Czarnej”, był prawosławnym szlachcicem 
z ziemi lwowskiej, jego interwencję w tekst tłumaczonej pracy można więc 
potraktować jako wyraz kształtowania się wyobrażeń Rusinów o „Białej Rusi”. 
„Biała Ruś” według Paszkowskiego rozpościerała się, przypomnijmy, „koło 
Kijowa, Mozyrza, Mścisławia, Witebska, Orszy, Połocka, Smoleńska i ziemi sie-
wierskiej, która z dawna do Wielkiego Księstwa Litewskiego przynależy”.

W 1616 r. prawosławny duchowny ze Słucka Andrzej Mużyłowski pisał 
po rusku w polemicznym utworze przeciwko unitom: „I o tej drodze waszej, 
co i Lachom, i Rusinom ukazywać się rzecze (...). Kogo mi z nas ukarzesz, 
kto tak biega, jak wasi? Niedaleko im Babilon albo konfuzja; niedaleko 
biskupi, niedaleko Kijów, niedaleko Mińsk, Biała Ruś, o okolicznych miastecz-
kach, wsiach nie wspomnę”85. W przeciwieństwie do A. Biełego, który uważa, 
że Mińsk i Słuck według Mużyłowskiego leżą na „Białej Rusi”, wydaje mi się, że 
słucki duchowny widział ten kraj raczej za Mińskiem.

Autor tzw. Latopisu hustyńskiego, wyjaśniając „dlaczego nasz naród Rusią 
nazywa się”, stwierdza: „Takoż i w Sarmacji siedzący różnie przezywają się: 
Polanie, Drewlanie, Siewierzanie, Krywicze itd., albo jako i teraz: Moskwa, Biała 
Ruś (Белая Русь), Wołyń, Podole, Ukraina, Podgórze itd.”86. Tekst nie pozosta-
wia wątpliwości, że „Biała Ruś” graniczy z Moskwą i znajduje się na terytorium 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Niestety, zarówno autorstwo, jak i datacja 
latopisu wciąż są przyczyną polemik badaczy – można go datować zarówno na 
lata dwudzieste XVI w., jak i połowę tego wieku87.

Nazwa „Biała Ruś” pojawia się bardzo często w dziełach polemicznych 
dotycząсych następstw wizyty patriarchy jerozolimskiego Teofanesa III 

85 И о той дорозе вашей што и ляхом и русином ся указовать мовит (...). Кого ми з нас 
укажеш, хто так бегает, как ваши? Не далеко им Вавилон албо конфузя; недалеко бискупи, 
недалеко Киев, недалеко Минск, Белая Русь, о околичных местечках, селах не мовлю. АrchJZR, 
cz. 1, t. 7, s. 277.

86 Latopis hustyński, oprac., przekł. i komentarze H. Suszko, Wrocław 2003, s. 95–96; PSRL, 
t. 2, s. 236. 

87 Latopis hustyński..., s. 26–31.
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i dokonanej przez niego restytucji wyższej hierarchii prawosławnej w Rzeczy-
pospolitej w 1621 r. Odnowienie tej hierarchii odebrano jako akt nielojalności 
wobec państwa. W obronie nowo wyświęconych hierarchów prawosławnych 
wystąpił Melecjusz Smotrycki z dziełem Verificatia niewinności: i omylnych po 
wszytkiej Litwie i Białej Rusi rozsianych... nowin... uprzątnienie... (Wilno 1621)88.
Autor zabrał głos w imieniu bractwa wileńskiego i panów litewskich, jego 
„Biała Ruś” mieści się więc w granicach Wielkiego Księstwa. 

Unici natychmiast odpowiedzieli dziełem Sowita wina, którego autorstwo 
przypisuje się metropolicie Józefowi Rutskiemu lub ówczesnemu generałowi 
zakonu bazylianów Leonowi Kreuzie89. W broszurze tej stwierdzono m.in., że 
listy królewskie nie dają przeciwnikom unii prawa wyprawiać legacje z Wilna 
i „podszczuwać insze miasta po Białej, Czarnej i Czerwonej Rusi”90. Zarzuca 
im też, że fałszywie powołują się na królewską koncesję na druk swoich pism: 
„rozniosło się to z Wilna po wszystkich krainach litewskich i białoruskich, 
i tak temu uwierzono, że przy publikowaniu uniwersału Kr[óla] J. M. w Połocku 
mówiono, jakoby te uniwersały zmyślone były”91.

W Sowitej winie chyba po raz pierwszy pojawiła się barwna triada w od-
niesieniu wyłącznie do ziem ruskich Rzeczypospolitej i natychmiast weszła 
w obieg literacki. Zakonnicy monasteru św. Ducha jeszcze w tym samym roku 
odpowiedzieli Obroną weryfikacji, w której stwierdzili m.in., że czyni im się 
krzywdę, zarzucając że wspomniane miasta „po Białej, Czarnej i Czerwonej Rusi 
(...) podszczuwali”92.

W wydanym w 1622 r. utworze Elenchus Smotrycki skarży się na unitów: 
„co z nami i z narodem naszym ruskim po Litwie i po wszytkiej Białej Rusi 
broili”93. Podobnie w innym ustępie: „My ją uczynioną być oświadczamy na po-
hamowanie wychełznionej złości waszej, w ktorejście na ten czas nad narodem 
Ruskim po wszytkiej Białej Rusi i po wielu miastach litewskich, a w głowach 
w Wilnie i Połocku okrutnie surowieli...”94. „Biała Ruś” u Smotryckiego pojawia 
się jako odrębna nie tylko od „Litwy”, lecz także od Wielkiego Księstwa Litew-
skiego: „Ale w słowiech was, apostatów naszych, którzyście bez żadnego wstydu 
publice u kazalnice swej woływali i głosili, nie ta tylko Ruś, która w Wilnie 

88 ArchJZR, cz. 1, t. 7, s. 443.
89 M. Segda, Rutski (Welamin Rutski) Jan h. Wąż, w zakonie Józef, PSB, t. 33/2, z. 137, s. 257.
90 ArchJZR, cz. 1, t. 7, s. 461.
91 Tamże, s. 495.
92Tamże, s. 377
93 Elenchus piśm uszczypliwych, przez zakonniki zgromadzenia Wileńskiego Swiętey Troyce 

wydanych..., Wilno 1622. АrchJZR, cz. 1, t. 8, s. 601.
94 Tamże, s. 614.
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archiapostacie waszemu podlegała, ale i insza wszytka, która jego collegow 
po inszych wszytkich Wiel[kiego] X[ięstwa] Litew[skiego] i Białej Rusi miastach 
i powiatach niesłuchała, za zdrajcy jest osądzona”95.

Wyobrażenia szlachty ruskiej o geograficznym podziale Rusi doskonale 
oddaje „Suplikacja” prawosławnej szlachty z 1623 r., w której ułożeniu brał 
udział Melecjusz Smotrycki. W „Suplikacji” wymienione są miasta, gdzie pra-
wosławni doznają prześladowań: „Ono Wilno, Mińsk, Nowogród, Grodno, 
Słonim, Brzeście, Brasław, Kobryń, Kamieniec i insze w Litwie. Ono Bielsk, 
Brańsk, Drogyczyn etc. na Podlasiu. Ono Pińsk, Owrucze, Mozyr etc. na Polesiu. 
Ono Włodzimierz, Łucko, Krzemieniec etc. na Wołyniu. Ono Lwów, Przemyśl, 
Sambor, Drehobyć, Sanok etc. w województwie ruskim. Ono Bełz, Chełm, Kra-
snystaw, Buzko, Sokal, etc. w województwie Bełzkim. Ono Krzyczew, Czeczersk, 
Propojsk, Rohaczew, Homel, Ostr, Rzeczyca, Lubecz etc. na Ponizowiu. Ono 
Połock, Witepsk, Mścisław, Orsza, Mohylow, Dysna etc. na Białej Rusi...”96.
Prawosławni skarżą się m.in. na działania Józafata Kuncewicza: „Na Białej 
Rusi, w Orszy i Mohilowie od lat piąciu tenże połocki władyka, cerkwi popie-
czętowane trzyma; w Połocku i Witepsku ni cerkwie, ni domu na nabożeństwo 
w mieście pozwolonego ...”97. O Połocku wspomniano raz jeszcze: „w Połocku 
tym Białoruskim”98. Na podstawie „Suplikacji” można więc stwierdzić, że te-
rytorium dzisiejszej Białorusi wchodzi w skład czterech krain geograficznych: 
„Litwy”, „Polesia”, „Ponizowia” i „Białej Rusi”. Południowa część Polesia i Po-
nizowia zachodzi na ziemie koronne, dalej na południe znajduje się „Ukraina”, 
gdyż w innym miejscu autorzy umieszczają je obok siebie („Ponizowie 
i Ukraina”)99.

Józafata Kuncewicza dotyczy także jedna z pierwszych wzmianek o „Białej 
Rusi” w oficjalnym dokumencie państwowym Korony Polskiej i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. W liście Zygmunta III Wazy skierowanym w 1627 r. do 
mieszczan Mohylewa i Orszy czytamy: „W tym czasie i niektóre inne w Białej 
Rusi miasta nasze (...) nieboszczyka ojca Józafata Kuncewicza, arcybiskupa 
połockiego, znieważać zaczęły, po czym w Witebsku nad nieboszczykiem 

95 Tamże, s. 604–605.
96 Supplicatia do przeoświeconego i jaśnie wielmożnego przezacnej korony Polskiej i W. X. Lit. 

obojego stanu duchownego i świeckiego senatu: w roku tym teraźniejszym 1623 do Warszawy na sejm 
walny przybyłego. Od obywatelów koronnych i W. X. Lit. wszystkich i wobec, i każdego z osobna: Ludzi 
zwołania szlacheckiego, relligiej starożytnej graeckiej, posłuszeństwa wschodniego. DZR, s. 292.

97 Tamże, s. 296.
98 Tamże, s. 298.
99 Tamże, s. 304. Autorzy wymieniają ponadto Podole i Pokucie, s. 302.
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bezbożny uczynek popełnili...”100. Król zarzuca także mohylewianom i miesz-
czanom orszańskim, że niedawno „swawolnie mieniąc niejakiego Melecjusza 
Smotryckiego arcybiskupem połockim”, zaprowadzili go „w kraje białoruskie, 
do majątku i dworu, nazywającego się Borkułabowo ks. Bohdana Sołomereckie-
go, w pow. orszańskim, nieopodal miasta naszego Mohylewa...”101.

Nazwa „Biała Ruś” pojawia się w związku ze sprawą Kuncewicza także 
w piśmiennictwie unickim. W kazaniu K. Woysznarowicza na męczeńską 
śmierć Józafata Kuncewicza, przeczytanym w 1648 r. w unickim już wtedy 
klasztorze w Żyrowicach, wspomniano, że zabójstwa biskupa dokonano „nie 
w Izraelu, lecz w Ojczyźnie naszej na Białej Rusi (...) w Witebsku”102.

Ihumen brzeski Atanazy Filipowicz w swoim „Diariuszu” z 1646 r. opisuje, 
jak w 1637 r. wybrał się do Moskwy przez „Białą Ruś” (Белую Русь) po jałmużnę. 
Odwiedził wówczas monaster kutieiński pod Orszą, Kopyś, Szkłow, Mohylew 
i Hołowczyn, a następnie udał się do Moskwy103. Ponieważ w innym miejscu 
pisze, że „będąc wysłanym po jałmużnę na Białą Ruś”, w sposób cudowny 
znalazł się w Moskwie104, nieuważny czytelnik może odnieść mylne wrażenie, 
że Moskwa według Filipowicza leży na „Białej Rusi”105.

Ciekawym dokumentem ukazującym ówczesne wyobrażenia o wewnętrz-
nych podziałach Rusi jest „Regestr miast i miasteczek w Koronnej, Litewskiej 
i Białoruskiej Rusi” z łuckiej księgi grodzkiej pod 1632 r. Wymieniono w nim 
miejscowości, „w których są nieunici Ruś w Koronie i Litwie i na Białej Rusi”. 
Komisarze przydzieleni, jak zaznaczono, „jedni do miast i miasteczek ruskich 
w Koronie będących, drudzy do Litwy i na Białą Ruś”, mieli w nich wyzna-
czyć cerkwie nieunitom. Regestr wymienia „w Wielkim Księstwie Litewskim: 
Wilno, Troki, Mińsk, Lidę, Nowogródek, Brześć, Słonim, Pińsk, Grodno, Woł-
kowysk, Kowno, Mozyrz, Rzeczycę, Kamieniec Litewski, Kobryń, Miadzioł, 
Merecz i inszych miastach i miasteczkach; na Białej zaś Rusi przy inszych mia-
stach i miasteczkach, które są tak w Litwie, jako i na Rusi Białej w diocesy me-
tropolity w uniej będącego i władyków pińskiego i brzesckiego znajdować będą: 

100 в том часе и иншие некотрые в Белой Руси места наши (...) небощыка отца Иосафа 
Кунцевича, архиепископа полоцкого, зневажать почали,а за тым теж у Витебску над 
небощиком незбожный учинок попелнили... BEF, t. 1, s. 446. 

101 в краи белоруские... Tamże, s. 447.
102 І. A. Марзалюк, Людзі..., s. 94.
103 Хрэстаматыя па гісторыі..., s. 421–422.
104 Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры. Вучэбны дапаможнік для 

філалагічных факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў, склаў А. Ф. Коршунаў, Мінск 
1959, s. 310.

105 Por. Я. Станкевіч, Гістарычныя творы, Менск 2003, s. 661.
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Połock, Mstisław, Orsza, Brasław, Mohilów, Dzisna, Witepsk”106. „Regestr” 
różni się od „Suplikacji” z 1623 r. brakiem wyodrębnienia pomniejszch krain 
oraz zaliczeniem Brasławia do miast „Białej Rusi”. Nazwa „Białoruska Ruś” nie 
jest tu tautologią, lecz służy podkreśleniu osobnego od Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego charakteru „Białej Rusi” jako jednej z trzech równorzędnych „Rusi” 
w Rzeczypospolitej. 

„Biała Ruś” jawi się jako kraj odrębny od Wielkiego Księstwa Litewskiego 
także metropolicie kijowskiemu Piotrowi Mohyle. W wydanym w 1635 r. przy-
wileju fundacyjnym dla mohylewskiego Bractwa Objawienia Pańskiego metro-
polita pisze: „objeżdżając i odwiedzając kraje Wielkiego Księstwa Litewskiego 
i białoruskie do biskupstwa mścisławskiego, orszańskiego i mohylewskiego 
należące, zawitaliśmy do umiłowanego przez Boga miasta Jego Królewskiej 
Mości Mohylewa”107.

W wyborze w 1653 r. na biskupa mścisławskiego, orszańskiego i mohy-
lewskiego Józefa Nielubowicza-Tukalskiego uczestniczyli „posłowie z różnych 
miast białoruskich”108. Określenie „miasta białoruskie” miało już chyba cha-
rakter potoczny. Autor wydanej w 1638 r. w Ławrze Kijowsko-Pieczerskiej 
Teratourgimy pisze np. o pewnym świętokradcy: „Iwan ze Szkłowa miasta 
Białoruskiego”109.

W latach dwudziestych XVII w. zaczęto używać nazwy „Biała Ruś” w nazew-
nictwie kościelnym. Najwcześniejszą wzmianką tego rodzaju jest zapis biskupa 
wileńskiego Eustachego Wołłowicza w funduszu klasztoru Dominikanów 
w Szkłowie w 1623 r., w którym nazwał prowincję dominikańską „prowincją 
białoruską”110. Także utworzoną w 1619 r. dzięki jego staraniom archidia-
konię z siedzibą w Obolcach w powiecie orszańskim111 Wołłowicz już w 1625 r. 
nazywał „białoruską” (archidiaconatus Albae Russiae). Pierwszym archidiako-
nem białoruskim był Jan Chryzostom Rożniatowski112. Najwcześniejszy doku-

106 АrchJZR, cz. 1, t. 6, s. 657–658.
107 объежжаючы и навежаючы краи великого князства Литовского и Белорусские 

до епископии Мстиславское, Оршанское и Могилевское належачие, завитали до Богом 
увелебенного места его королевской милости Могилева... АSD, t. 2, № 43, s. 57; Iмя тваё 
Белая Русь, укл. Г. М. Сагановіч, Мінск 1991, s. 11.

108 I. A. Марзалюк, Людзі..., s. 94. 
109 Tamże, s. 94.
110 fratres ordinis praedicatorum Sancti Dominici provinciae Albae Russiae. Cyt. za: І. A. Мар-

залюк, Людзі..., s. 94.
111 Biskupstwo wileńskie od jego założenia aż do dni obecnych..., oprac. J. Kurczewski, Wilno 

1912, s. 102–103.
112 Relationes status dioecesium in Magno Ducatu Lithuaniae, red. P. Rabikauskas, t. 1, Romae 

1971, s. 60.



137

ment, w którym Rożniatowski występuje z tym tytułem datowany jest na 1634 
rok113. Rok później mianowano pierwszego sufragana białoruskiego – Marcjana 
Tryznę, który wywodził się ze szlachty ruskiej i był żarliwym obrońcą Rusinów. 
Po jego śmierci w 1643 r. następnym sufraganem białoruskim został w 1652 r. 
Teodor Skuminowicz, dotychczasowy archidiakon białoruski114.

Nieco później niż w dokumentach związanych z Kościołem katolickim 
określenie „białoruski” pojawia się w stosunku do prawosławnego biskupa 
mścisławskiego, orszańskiego i mohylewskiego. W 1631 r. w nadaniu Hanny 
i Jana Stetkiewiczów dla orszańskiego kutieińskiego klasztoru żeńskiego 
Zaśnięcia NMP wymieniony jest „episkop białoruski”115. W poświęconym 
temu monasterowi wierszu zamieszczonym w wydanym w 1647 r. w Kutie-
inie Trifologionie wspomniano, że znajduje się on w „krainach białoroskich” 
(в белоросских Краинах)116. Sylweter Kossow w opublikowanym w 1635 r. 
w Wilnie Cherubinie przy akcie pogrzebowym Przewielebnego (...) Ojca Iozepha 
Bobrykowicza nazywa biskupa mścisławskiego, orszańskiego i mohylewskiego 
„episkopem białoruskim” (Епископом (...) Белоруским)117. W sporządzonym 
w 1644 r. zapisie Piotra Mohyły dla Józefa Harbackiego ten drugi również 
nazwany jest „episkopem białoruskim”118.

Biskupów mścisławsko-orszańsko-mohylewskich nazywano w tym czasie 
„białoruskimi” zwyczajowo. W literaturze przedmiotu można spotkać odwoła-
nia do przywileju Jana Kazimierza dla Józefa Kononowicza na biskupstwo bia-
łoruskie z 1650 r., lecz wzmianki o tym przywileju pochodzą z anonimowych 
notatek sporządzonych w mohylewskim monasterze Zbawiciela (Spaskim) nie 
wcześniej niż w 1755 r.119 Zdaniem Iwana Hryhorowicza, biskupstwo mścisław-
sko-orszańsko-mohylewskie oficjalnie zaczęto nazywać „białoruskim” dopiero 
w czasach Jana III Sobieskiego, który tytułował „episkopem białoruskim” Teo-
dozego Wasilewicza w liście z 1697 r.120

113 А. Белы, Хроніка..., s. 230, przypis 517.
114 Biskupstwo wileńskie..., s. 83; Relationes status..., s. 85.
115 Инный теж митроролит некоторый, ани епископ Белорусский, мимо Киевскую 

митрополию, до монастыра нашого (...) дела жадного и претексту мети нияким способом 
не могут... АZR, t. 4, s. 523.

116 Обитель под знаком сим Богоявления / В белоросских Краинах от заложения, Минея 
праздничная. Трифологион, Кутейни 1647. Cyt. za: І. A. Марзалюк, Людзі..., s. 94.

117 І. A. Марзалюк, Людзі..., s. 94.
118 АZR, t. 5, s. 72–73.
119 А. Белы, Хроніка..., s.161.
120 І. І. Грыгаровіч, Беларуская іерархія, Мінск 1992, s. 20, 22.
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Swoją jednostkę organizacyjną o nazwie „białoruska” miała także kalwiń-
ska Jednota Litewska. Na początku lat siedemdziesiątych XVI w. ukształtował 
się trwały podział na sześć dystryktów: wileński, zawilejski, żmudzki, podlaski 
(do 1614 r. często nazywany brzeskim), nowogródzki i miński, początkowo 
nazywany też ruskim, a z czasem – białoruskim121. Nazwy „dystrykt białoru-
ski” używano już na pewno w latach czterdziestych kolejnego stulecia, gdyż 
Andrzej Węgierski, który zmarł w 1649 r., w swej wydanej pośmiertnie pracy 
o „Słowiańszczyźnie reformackiej” wymienia districtus Albae Russiae122.

Jak świadczą przytoczone powyżej przykłady, w pierwszej połowie XVII 
wieku tubylcy za „Białą Ruś” w zasadzie uważali terytorium trzech północno-
-wschodnich województw Wielkiego Księstwa Litewskiego: połockiego, witeb-
skiego i północno-zachodniej części mścisławskiego. Pojęcie „Biała Ruś” nie 
było więc wówczas tożsame z wcześniejszym pojęciem naddźwińsko-naddnie-
przańskiej „Rusi” w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ujmując rzecz 
ściśle, terytorium „Białej Rusi” to tylko ta część „Rusi”, która leży na obszarze 
„Wierzchu”– czyli „Biała Ruś” w tym okresie to nic innego jak „Górna Ruś” 
w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ostatnią miejscowością nad 
Dnieprem w kierunku Kijowa, która bez wątpienia należała zarówno do „Wierz-
chu”, jak i do „Białej Rusi”, było Borkułabowo123. Mińsk, chociaż położony był 
na „Wierzchu”, nie wszedł w skład tej „Białej Rusi”, ponieważ w tym czasie od 
dawna uważano już, że leży na terytorium „Litwy”.

Ponieważ nazwa „Biała Ruś” przyjęła się na terytorium „Wierzchu”, 
w tym i tylko w tym wypadku można rozważyć symboliczne znaczenie koloru 
białego. W indoeuropejskiej hierarchicznej symbolice kolorów biały wskazu-
je na coś najwyższego rangą124. W językach celtyckich słowo alp, alb oznacza 
także coś wystającego ponad poziom, wysokiego, a jednocześnie kojarzącego 
się z kolorem białym (prawdopodobnie od śniegu na szczytach górskich lub 
jasnego koloru skał wapiennych). Od słowa alp, alb – być może pochodze-
nia przedceltyckiego – pochodzi nazwa Alp, grecka nazwa Brytanii: Albion, 
a także dawna celtycka nazwa Królestwa Szkocji: Alban (rzymskie: Albania), 
gór Albion w Dalmacji, kraju Albania na Półwyspie Bałkańskim oraz staro-

121 H. Gmiterek, Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej. Połowa XVI – połowa XVII wieku. 
Studium porównawcze, Lublin 1987, s. 148.

122 Andreae Wengerscii, Libri quattuor Slavoniae reformatae, praefatio Ianussius Tazbir, Var-
soviae 1973, s. X–XI, 140, 262.

123 Pismo króla Zygmunta III do mohylewian z 18 III 1627 r.: в краи белоруские, до имения 
и двора, названово Бурколабова... BEF, t. 1, s. 446. 

124 В. Иванов, Цветовая символика в географических названиях в свете данных типо-
логии (к названию Белоруссии), w: Імя..., с. 121.
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żytnej krainy Albania pomiędzy Gruzją a Morzem Kaspijskim125. Teoretycz-
nie rzecz biorąc, zakodowane w językach indoeuropejskich znaczenie koloru 
białego mogło sprzyjać przyjęciu literackiej nazwy „Biała Ruś” właśnie przez 
ruskich mieszkańców „Wierzchu”. Nowa nazwa zakorzeniła się tylko na teryto-
rium „Wierzchu” w Wielkim Księstwie Litewskim, gdyż tylko na wyobrażenia 
tutejszej elity intelektualnej, w przeciwieństwie do mieszkańców moskiewskiej 
części „Wierzchu”, odziaływała polska literatura historyczno-geograficzna i na 
ogół polska terminologia.

Aleś Bieły w swojej pracy wiele uwagi poświęcił kształtowaniu się średnio-
wiecznych wyobrażeń o „Białej Rusi” pod wpływem starożytnych opowieści 
o „Albanii” i „Albanach” na wschodzie Europy oraz przekonania, że Wołga, 
Dniepr i Dźwina wypływają z jednego jeziora, które czasem nazywano 
„Białym”126. Nie negując, że tak było w istocie, chciałbym zauważyć, że wyobra-
żenia o „Albanii”, tak jak i wyobrażenia o „Górach Ryfejskich” i „Hiperbore-
jach” kształtowały się prawdopodobnie pod wpływem wiadomości o istnieniu 
w tym miejscu właśnie „Wierzchu”. Z chwilą przyjęcia przez mieszkańców 
„Wierzchu” nazwy Alba Russia jako własnej koło historii się zamknęło.

Terminu „Biała Ruś” używają tubylcy wszystkich wyznań wyłącznie jako 
nazwy geograficznej. Jedynie w Kościele unickim, w przeciwieństwie do ka-
tolickiego, prawosławnego i protestanckiego (kalwińskiego), nigdy nie było 
jednostki administracyjnej o nazwie „białoruska”. W materiale źrodłowym 
wzmiankującym „Białą Ruś” nie znajdujemy najmniejszych przesłanek do tego, 
by łączyć epitet „Biała” z wyjątkowym przywiązaniem mieszkańców tej części 
Rusi do prawosławia, jak to gołosłownie czynią liczni badacze. 

„Biała Ruś” miała w oczach tubylców charakter nie tylko regionu geogra-
ficznego, lecz także jednostki quasi-państwowej, gdyż odrębnej nie tyle od 
„Litwy”, ile od Wielkiego Księstwa Litewskiego. To samo zresztą widać także 
u Szymona Starowolskiego. Rzecz jasna dotyczy to jedynie potocznych wyobra-
żeń o miejscu „Białej Rusi” w Rzeczypospolitej, a nie jej rzeczywistego statusu 
państwowoprawnego. W tym wypadku mamy do czynienia z przeniesieniem 
w potocznych wyobrażeniach na „Białą Ruś” wcześniejszego statusu „Rusi” (tak 
jak tę „Ruś” rozumiał Oskar Halecki) w średniowiecznym państwie litewsko-
-ruskim, który wyrażał się w określeniach typu: terrae nostrae Litvaniae, cum 
terris ac dominiis ipsis subiectis et connexis127.

125 W. Lipoński, Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich, Poznań 2001, s. 88, 385, 391.
126 А. Белы, Хроніка..., s. 25–40, 82–83.
127 O. Halecki, Litwa, Ruś i Żmudź..., s. 10 [221]–11 [222].
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Świadomość narodowa mieszkańców „Litwy i Białej Rusi”

„Biała Ruś” była nazwą jednego z regionów Rzeczypospolitej, a jej miesz-
kańcy nie mieli poczucia odrębności w stosunku do mieszkańców innych ziem 
ruskich w tym państwie. Samookreślenie Salomona Rysińskiego jako „Białoru-
sina” było aktem jednostkowym natury literackiej i nawet w odniesieniu do jego 
osoby nie można stwierdzić z pewnością, że nie uważał się po prostu za Rusina. 
Ponieważ określenie „naród ruski” było powszechnie używane nie tylko przez 
prawosławnych, lecz także unitów i protestantów, ograniczę się do przytoczenia 
przykładów z tych źródeł, w których określenia „naród ruski” i „Ruś” („ruś”) 
występują obok terytorialnej nazwy „Biała Ruś”.

Autor Latopisu hustyńskiego uważa za swój naród „Ruś”, a „Biała Ruś” 
jest tylko jednym z krajów przez ten naród zamieszkanych, przy czym stwier-
dza: „Lecz jednak chociaż i różnica jest w nazwaniu włości, to wiadomo jest 
wszystkim, że ci wszyscy jednej krwi i jednej wiary są i teraz wszyscy wspólnym 
imieniem Ruś nazywają się”128. W Weryfikacji niewinności i Obronie weryfika-
cji „Biała Ruś” to tylko jeden z krajów Rzeczypospolitej, zamieszkanych przez 
naród ruski. W Elenchusie Smotrycki skarży się na unitów, że prześladują „na 
Litwie i Białej Rusi” po prostu „naród ruski” – przy czym naród ten zamiesz-
kuje także „Wołyń i Ukrainę”129. W „Suplikacji” „Biała Ruś” jest tylko jedną 
z licznych ziem Rzeczypospolitej zamieszkanych przez „naród ruski”, „ruś”. 
Ta „ruś” może być zarówno prawosławna („nabożeństwa”, „zakonu greckie-
go”), jak katolicka („zakonu rzymskiego”, „religiej rzymskiej posłuszeństwa 
zachodniego”), chociaż „ruska wiara” to prawosławie. „Teraźniejszej unickiej 
rusi” odmawia się uznania, lecz nie przeczy jej istnieniu. Podkreśla się też, że 
naród ruski to „naród wolny polskiemu narodowi we wszem równy”. Trzecim 
narodem Królestwa Polskiego oprócz Rusinów i Polaków jest „naród litewski”, 
„Litwa”130. W „Regestrze miast i miasteczek w Koronnej, Litewskiej i Białoru-
skiej Rusi” prawosławna ludność Korony, Litwy i Białej Rusi to „nieunici Ruś”131.
Stetkiewiczowie w wystawionym dokumencie, w którym wspominają „epi-
skopa białoruskiego”, oznajmiają, że zapisu na rzecz kutieińskiego monasteru 
żeńskiego dokonują „w ślad za przykładem przodków swoich świętobliwych, 
błahoczestiwych i pobożnych książąt i panów narodu naszego ruskiego”132.

128 Latopis hustyński..., s. 96.
129 АrchJZR, cz. 1, t. 8, s. 601, 604, 614.
130 DZR, 1865, s. 230 i n. 
131 АrchJZR, cz. 1, t. 6, s. 657.
132 АZR, t. 4, s. 521.
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Sposób wykorzystania określenia „naród ruski” w źródłach, w których wy-
stępuje nazwa „Biała Ruś” nie pozostawia więc najmniejszych wątpliwości, że 
– zdaniem autorów tych utworów i wystawców dokumentów – „Białą Ruś” za-
mieszkiwał naród ruski, ten sam, co w innych dzielnicach Korony i Wielkiego 
Księstwa. 

W myśli Smotryckiego pojawia się wówczas przekonanie, że o narodo-
wości ruskiej nie decyduje wyznanie, lecz „krew”: „Bo nie jest już zaraz i ze 
krwie się ten wyradza, kto się w wierze odmienia nie jest już kto z ruskiego 
narodu rzymskiej wiary zostaje, zaraz i z urodzenia Hiszpanem albo Włochem 
zostawa; Rusin szlachetny po dawnemu. Nie wiara bowiem Rusina Rusinem, 
Polaka Polakiem, Litwina Litwinem czyni, ale urodzenie i krew ruska, polska 
i litewska”133. Stwierdzenie o jedności krwi całego narodu ruskiego wywołało 
oburzenie jego adwersarzy spośród należących do szlachty litewskiej Rusinów 
unitów. W odpowiedzi Smotryckiemu i jego poplecznikom – zakonnikom mo-
nasteru św. Ducha w Wilnie, Janusz Skumin Tyszkiewicz starosta brasławski, 
Adam Chreptowicz podkomorzy słonimski, Hrehory Tryzna i chorąży słonim-
ski Jerzy Mieleszko pisali: „Z jednej krwie z sobą porodzonych i spółkrewnych 
nas mianując, wielką i nieprzystojną ujmą jesteście sławy i urodzenia, starożyt-
ności naszej szlacheckiej, którą niżej w nas sami nie bez pochlebstwa przyzna-
wacie. Bo co za jedna krew nasza szlachecka cum plebeiis? Co za spółkrewność 
z chłopstwem? Wy się we krwi jednoczycie i równacie się urodzeniem starożyt-
nym familiom ruskim, żeście też Ruś, z urodzenia waszego prostego, głupia to 
wasza i nie czernieckiej skromności praesumptia”134. Odmówienie wspólnoty 
krwi z plebejuszami w najmniejszym stopniu nie pomniejszało jednak identy-
fikacji autorów listu z „narodem zacnym ruskim”, gdyż o sobie mówią: „którzy 
z przodków starożytnych naszych jesteśmy narodu ruskiego”135.

Zdaniem Pawła Łojki, w drugiej połowie XVI – pierwszym trzydziestoleciu 
XVII w. szlachta ruska Wielkiego Księstwa Litewskiego całkowicie zintegro-
wała się ze szlachtą litewską w jeden naród szlachecki Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego i Rzeczypospolitej. Autor ten wprowadził w obieg niewykorzystane 
dotąd materiały sejmików powiatowych ziem białoruskich. Osobny rozdział 
poświęcił ewolucji pojęcia „ojczyzna” (Отчизна) w świadomości białoruskiej 

133 Cyt za: T. Chynczewska-Hennel, Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i kozaczyzny od 
schyłku XVI do połowy XVII w., Warszawa 1985, s. 115.

134 List do zakonników monastera cerkwie ś. Ducha Wilińskiego, na ich przedmowę, w Werifica-
tiej jakoby niewinności ich powtóre wydanej położoną, odpisany. Drukowano w Wilnie, w drukarni 
Leona Mamonicza, roku Pańskiego 1621, ArchJZR, cz. 1, t. 8, s. 737–738.

135 Tamże, s. 736.
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szlachty. Jak ustalił, na początku XVI w. terminu tego używano w wąskim ro-
zumieniu, na oznaczenie dziedzicznych włości rodowych. Dwie dekady później, 
kiedy dokonywała się konsolidacja państwowo-stanowa górnej warstwy społe-
czeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, jako „ojczyznę” zaczęto określać całe 
Wielkie Księstwo. Po unii lubelskiej wykształciły się trzy warianty rozumienia 
przez białoruską szlachtę ojczyzny: 1) ojczyzna to Wielkie Księstwo Litewskie, 
a Rzeczpospolita – ogólne państwo; 2) Rzeczpospolita to ojczyzna w formie 
Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego; 3) utożsamienie Rzeczy-
pospolitej i ojczyzny. Ten trzeci wariant jaskrawo przejawiał się od końca XVI 
i w pierwszych dziesięcioleciach XVII w. Ojczyzna we wszystkich wariantach 
jest tożsama z państwem. Paweł Łojka nie zauważył przy tym żadnych różnic 
regionalnych w podejściu do pojęcia „ojczyzna”, poza początkiem XVI w., kiedy 
to np. Witebska, Kijowa i Wołynia czasem do tej „ojczyzny” nie włączano136.

Występowanie terminu „naród szlachecki” w tekstach z okresu wczesnej 
nowoczesności często traktowane jest jako dowód na to, że szlachta jawiła się 
sobie kolektywnie jako naród. Rozpatrując użycia analogicznych terminów: czy 
będzie to polski naród lub ruski народ, czy też łacińskie gens lub natio, można 
zauważyć, że czasem rzeczywiście odnoszą się do wszystkich mieszkańców 
danej politycznej jednostki. Jednakże częściej dotyczą kulturalnej i językowej 
wspólnoty w sposób wyraźnie podobny do współczesnego137. W taki sposób 
traktują też „naród ruski” na „Białej Rusi” wszystkie teksty z epoki, do których 
odwołałem się powyżej. Nie ulega również wątpliwości, że naród ten obejmował 
wszystkich Rusinów Rzeczypospolitej. Nawet jeśli szlachta odmawiała pokre-
wieństwa z plebejuszami, to odczuwała swoją przynależność do narodu ruskie-
go z uwagi na tradycję i język. Podwójne poczucie przynależności szlachty: do 
narodu ruskiego i narodu szlacheckiego Rzeczypospolitej powodowało jedynie, 
że świadomość narodowa tej warstwy jawi się jako o wiele mniej nowoczesna 
niż świadomość narodowa elity ruskiego mieszczaństwa.

Ruska świadomość narodowa mieszkańców „Białej Rusi”, a także innych 
regionów Wielkiego Księstwa Litewskiego zmusza wręcz do porównania jej ze 
świadomością narodową Rusinów zamieszkałych w Koronie, przodków dzisiej-
szych Ukraińców.

Dyskusja o świadomości narodowej ukraińskiej szlachty i Kozaczyzny trwa 
nieprzerwanie już od dłuższego czasu. W historiografii polskiej zapoczątko-

136 П. А. Лойка, Шляхта беларускіх зямель у грамадска палітычным жыцці Рэчы 
Паспалітай другой паловы XVI – першай трэці XVII ст., Мінск 2002, s. 86–88.

137 F. Sysyn, Constructing and Reconstrucking Nations: reflections on Timothy Snyder’s Contri-
bution to the Ukrainian case, vol. 25, „Harvard Ucrainian Studies”, 2001, no. 3/4, s. 286.
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wała ją swoim wystąpieniem Teresa Chynczewska-Hennel, która próbowała 
ustalić przejawy świadomości narodowej szlachty ukraińskiej i Kozaczyny 
od schyłku XVI do połowy XVII w.138 Autorka wyodrębniła następujęce ele-
menty tej świadomości: wspólnotę języka i tradycji, w tym pochodzenia od 
wspólnego biblijnego przodka Jafeta, postacie Włodzimierza Świętego i Jaro-
sława Mądrego, rolę Kijowa jako stolicy dawnej Rusi, wyznanie prawosławne 
oraz kult bohaterów narodowych – Konstantego Ostrogskiego, Piotra Mohyły 
i Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego.

W polemice z T. Chynczewską-Hennel Sławomir Gawlas i Hieronim 
Grala podali w wątpliwość sens sztucznego wypreparowywania z szeroko 
pojętej świadomości ruskiej w tym okresie tzw. świadomości ukraińskiej139.
Autorzy ci zwrócili uwagę, że wątek Rusi jako „nasienia jafetowego” występu-
je już w „Opowieści minionych lat”. Można dodać, że wyobrażenia Rusinów 
o ich biblijnym rodowodzie bazują w tym czasie na Kronice Stryjkowskiego140.
Kronikarz ten pochodzenie od Jafeta przypisał wszystkim Rusinom, zarówno 
koronnym, jak i litewskim oraz moskiewskim, przy czym za najstarszego wśród 
potomków Jafeta uznał Mosocha, którego potomkami w prostej linii byli własnie 
Moskwicini. Gawlas i Grala poddali także surowej krytyce tezę o istnieniu 
rzekomego kultu bohaterów narodowych. Ustalili oni, że źródła literackie glory-
fikujące Ostrogskiego pochodzą wyłącznie spod pióra jego klientów. Odnośnie 
do Mohyły autorzy ci stwierdzili, że dopiero jego działalność jako sternika pra-
wosławia i utworzenie Akademii Kijowskiej zapewniło mu powszechną akcep-
tację wiernych. Bazę źródłową kultu Konaszewicza-Sahajdacznego ocenili jako 
zbyt wątłą. Wreszcie poważnym mankamentem pracy Chynczewskiej-Hennel 
jest, w ich opinii, uznanie wyłącznie prawosławia za składnik hipotetycznej 
ukraińskiej tożsamości narodowej.

Nie zważając na tę krytykę, poglądy polskiej badaczki włączyła w swoją 
koncepcję i rozwinęła Natalia Jakowenko. Jej zdaniem, początki refleksji inte-
lektualistów ukraińskich nad własną tożsamością przypadły właśnie na schyłek 
XVI i pierwszą połowę XVII w. W ówczesnym piśmiennictwie zaczęła się 
krystalizować koncepcja dziejów Ukrainy, którą można uznać za pierwszy mit 
narodowy. Jakowenko sporządziła przy tym zestaw komponentów tego mitu, 
opartego na historii:

138 T. Chynczewska-Hennel, Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i kozaczyzny od schyłku 
XVI do połowy XVII w., Warszawa 1985.

139 S. Gawlas, H. Grala, „Nie masz Rusi w Rusi”. W sprawie ukraińskiej świadomości narodowej 
w XVII wieku, „Przegląd Historyczny”, t. LXXVII, z. 2, s. 344–345.

140 О. Толочко, „Русь” очима „України”: в пошуках самоідєнтифікаціі та континуїтету, 
„Сучасність”, січень 1994, № 1, s. 116.
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1. Potwierdzenie wspólnego rodowodu (od ojca Jafeta), z podkreśleniem 
wspólnej przeszłości i wspólnego losu.

2. Opowieść o założeniu na „własnej ziemi” wspólnego tworu politycznego 
– Rusi Kijowskiej, która ma swoją nieprzerwaną kontynuację, z uwzględ-
nieniem schematu przekazywania władzy z Kijowa do Halicza i z Kijowa 
do Wilna.

3. Uzasadnienie koncepcji narodu ukraińskiego jako wybranego przez 
Boga, z jednoczesnym wyodrębnieniem obszaru sakralnego – Kijowa.

4. Kult bohaterów (Włodzimierz Wielki – chrzciciel, Konstanty Ostrogski-
odnowiciel, Piotr Mohyła – obrońca) i skonstruowanie symbolicznych 
bohaterów narodowych (Piotr Sahajdaczny i szerzej Kozaczyzna jako siły 
zbrojne „obrońców Rusi”).

Ukształtowanie tej mitologii Jakowenko „dość pewnie” datuje na lata 1621–
–1623 i traktuje jako dowód złączenia Rusi, jako trzeciego członu Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów, z Koroną Polską i Wielkim Księstwem Litewskim141.

Aby nie powtarzać argumentów Gawlasa i Grali, ograniczę się do stwier-
dzenia, że Włodzimierz Wielki był bohaterem także dla wszystkich ruskich 
autorów piszących wówczas na terenie Białorusi. Koncepcję Halicza jako drugie-
go Kijowa, fundamentalną dla całego dalszego ukraińskiego rozumienia histo-
rii ruskiej, stworzył Stryjkowski142. Natomiast koncepcję przeniesienia władzy 
z Kijowa do Wilna sformułowano już w XV w. w Smoleńsku. Przekonanie 
o sakralnym charakterze Kijowa jest immanentną cechą folkloru białoruskiego 
Polesia i Naddnieprza, w którym Kijów występuje jako mitologiczne centrum 
świata i nigdy nie jest łączony z „Ukrainą” – peryferyjnym, marginalnym tery-
torium, należącym do świata „dolnego”, infernalnego143.

Nie jest moją intencją całkowita negacja przedstawionej przez Chynczewską-
Hennel i Jakowenko tradycji historycznej i jej kwalifikacji jako mitu narodowe-
go. Moją zasadniczą wątpliwość budzi tylko jedno: czy jest to mit narodowy 
ukraiński. O problemach historiografii białoruskiej szerzej piszę w rozdziale 
ostatnim. W tym miejscu przytoczę tylko fragmenty poematu pod przydłu-

141 Н. Яковенко, Парадокси інтерпретаціі минулого в українському ранньонаціональному 
міфові (на пам’ятках XVII – початку XVIII с.), „Генеза” 1997, № 1 (5), s. 118–119; N. Jako-
wenko, Ruś jako trzeci człon Rzeczypospolitej Obojga Narodów w myśli ukraińskiej I połowy XVII 
wieku, w: Unia lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, 
P. Kras, H. Łaszkiewicz, Lublin 1999, s. 79–80.

142 О. Толочко, „Русь”..., s. 116.
143 Por. У. А. Лобач, Украіна ў беларускай міфапаэтычнай карціне свету, w: Беларусь 

– Украіна: гістарычны вопыт узаемаадносін. Матэрыялы міжнароднай навуковай канфе-
рэнцыі 18–19 сакавіка 2003 г., Мінск 2004, s. 407–409.
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gim barokowym tytułem Labirynt abo droga zawikłana, gdzie piękna Mądrość 
z powinności swej PP. Mohylewianom i im niektórym w przedsięwzięciach swych 
podobnym krótszą i daleko lepszą drogę pokazuje. Poemat napisał prawosławny 
mieszczanin z Mohylewa Tomasz Jewlewicz i opublikował w 1625 r. podczas 
studiów w Krakowie144. Jewlewicz snuje w swoim utworze opowieść o dawnej 
potędze „Słowiańskiego narodu” i minionej sławie „Rossyi” (czyli Rusi):

Więc i pierwsza Rossja przodków swych stopami
Postępując, słynęła zacnemi sprawami: 

Serca czerstwością, ogniem pobożności, wdzięcznym
Wzorem zgody, miłości przyjacielom wiecznym.

Jej to sławny klejnot był, co dzisiaj mniemacie
I o wiłku żelaznym na bajkę składacie: 

Kiedy miasto Kijowskie siedm mil w okoł miało, 
Albo gdy w sobie cerkwi pięć set zamykało. (...)

Nie sądźcie i Halicza z twarzy teraźniejszej,
Bo zaledwie cień ostał piękności przedniejszej: 

Nie sądźcie z drugich miast Rusią założonych, 
Teraz przez was, potomków, srodze roztargnionych145.

W poemacie uczonego mohylewianina nie ma żadnych odniesień do Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej146. Za „Rzeczpospolitą” autor 
uważa tylko Ruś147 i wierzy w lepszą przyszłość tego „państwa”: 

Nie opuszczajcie ręce, szlachetni Słowianie, 
Trzeba się starać poki człeka zstanie, 

I ja jeszcze nie owszem o waszym zwątpiła
Państwie, alem w nadzieję lepszą postąpiła148.

144 Korzystałem z publikacji poematu T. Jewlewicza w: В. І. Крекотень, З історії українсько-
-білоруського літературного співробітницьтва в першiй половині XVII ст. (Поема Хоми 
Євлевича „Лабіринт”), w: Українська література XVI–XVIII ст. та iнші слов’янські літера-
тури, Київ 1984, s. 258–285.

145 Tamże, s. 260, 262.
146 Igor Marzluk, w ślad za W. Starostienką, słowa „i o wiłku żelaznym na bajkę składacie...” 

traktuje jako wyraz lekceważącego stosunku Jewlewicza do litewskiej legendy o założeniu Wilna. 
І. A. Марзалюк, Людзі..., s. 191. Wydaje się jednak, że dla Jewlewicza sformułowanie „bajka 
o żelaznym wilku” było wyrażeniem potocznym, oderwanym już od litewskiej legendy.

147 В. І. Крекотень, З історії..., s. 270, 278, 284.
148 Tamże, s. 280.
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Obrońcę tego „państwa” poeta widzi w Wojsku Zaporoskim:

Także męże szlachetni: a w każdej krainie
Miedży [sic] ludzkiemi uszy onych imię słynie.

Wojska Zaporoskiego, wielce walecznego
Wielce morzem i ziemią w Marsie skutecznego (...)149.

Mohylewianin wzywa do „zgromadzenia” (w bractwie cerkiewnym), do 
czego po lekku skłaniają się panowie Lwowianie, / Czym się już dawno szczycą 
panowie Wilnianie150.

Nietrudno zauważyć, że w poemacie Białorusina występują wszystkie kom-
ponenty rzekomej ukraińskiej świadomości narodowej. Ruś jest tu nie tyle nawet 
trzecim członem Rzeczypospolitej, ile wręcz Rzecząpospolitą samą w sobie. Nie 
pozostaje więc nic innego jak stwierdzić, że wyróżnione przez Chynczewską-
-Hennel i Jakowenko składniki ukraińskiej świadomości narodowej to w rze-
czywistości elementy ruskiej świadomości narodowej, a ściślej – świadomości 
prawosławnej części narodu ruskiego.

Frank Sysyn, na którego pracę o historiografii ukraińskiej XVII w. powołuje 
się Jakowenko, zauważył, że w Latopisie hustyńskim dziedzictwo Rurykowiczów 
i „Sarmacja” obejmuje zarówno Moskwę, jak i Białą Ruś (odpowiedni fragment 
latopisu cytowałem wcześniej), lecz w istocie nawet Białoruś pozostaje poza jego 
zainteresowaniem. Nie jest to stwierdzenie ścisłe, gdyż w Latopisie hustyńskim 
znalazły się fragmenty poświęcone historii Białorusi. Ważniejsze jednak jest to, 
że objętość materiału poświęconego historii Ukrainy lub Białorusi to problem 
natury ilościowej, a nie ideowej. W sferze idei Ukraina i Białoruś dla autora 
rzevczonego latopisu to jeden kraj – Ruś mianowicie.

Również w „Dyskursie o teraźniejszej wojnie kozackiej albo chłopskiej”, da-
towanym przez Sysyna na drugą połowę 1648 r., „Ruś” to pojęcie obejmujące 
zarówno Ukraińców, jak i Białorusinów151.

W przeciwieństwie do historyków, którzy ruską świadomość narodową 
utożsamiają z ukraińską, niektórzy badacze białoruscy rozprawiają o kon-
cepcji „narodu litwińskiego”, stworzonej rzekomo przez metropolitę unic-
kiego Józefa Rutskiego w dziele Sowita wina. Iwan Sawierczanka utożsamia 

149 Tamże.
150 Tamże.
151 F. Sysyn, Seventeenth Century Views on the Causes of the Khmel’nyts’kyj Uprising. An Exa-

minatio nof the „Discourse on the Present Cossack or Peasant War”, „Harvard Ukrainian Studies”, 
vol. 5, 1981, no. 4, s. 456.
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ten „naród litwiński” z narodem białoruskim152. Zdaniem N. A. Kutuzowej, 
autor Sowitej winy mówi o istnieniu w państwie nie dwóch narodów: Polaków 
i „Rusinów” [cudzysłów od autorki – O. Ł.], jak to czynili prawosławni i katolicy, 
a jednego – litwińskiego, mając na uwadze ludność całego Wielkiego Księstwa. 
Dalej, jak twierdzi Kutuzowa, Rutski pisze o kontynuacji własnych tradycji 
narodu litwińskiego, przy czym wywodzących się nie od Grecji i Rzymu, jak 
przekonywali prawosławni i katolicy, lecz od utraconej państwowości Wielkiego 
Księstwa Litewskiego i unii kościelnej, rzekomo od początku w tym państwie 
istniejącej. Tej idei podporządkowane miały być zabiegi Rutskiego o autokefalię 
Kościoła unickiego w Wielkim Księstwie Litewskim153.

Trudno zrozumieć, na czym wyżej wymienieni autorzy oparli swoje 
stwierdzenia, bo na pewno nie na lekturze Sowitej winy, na którą się powołu-
ją. Twórca tego dzieła ani razu nie wspomina o narodzie „litwińskim” (ani też 
o litewskim). W swoim przekonaniu należy do wspólnoty, którą określa 
słowami: „my Ruś”154, zwraca się też do „narodu ruskiego”155. Wielokrotnie pisze 
również o „Rusi” 156 w znaczeniu terytorialnym, inaczej „krajach ruskich”157.
Ruś to kraj odrębny zarówno od Polski158, jak i od Litwy. W związku z tym 
w omawianym utworze nie ma również żadnych odwołań do własnych trady-
cji „narodu litwińskiego”. Wielkie Księstwo określono nie tylko jako „Litew-
skie”, lecz także „i Ruskie”159. Określenia: „w Litwie, gdzie to piszemy”160 użyto 
w stosunku do całego Wielkiego Księstwa, jednakże, jak już o tym była mowa, 
dzieliło się ono według autora Sowitej winy na „krainy litewskie i białoruskie”. 
Tradycję Kościoła unickiego omówiono w nim, poczynając od położenia metro-
polii kijowskiej pod władzą książąt ruskich do czasów Włodzimierza Olgierdo-
wicza, „gdy się już Kijów przeniósł od książąt ruskich do książąt litewskich”161.
Sam Rutski pisał o „narodzie ruskim” chociażby w Wezwaniu do jedności 
katolickiej narodu ruskiego religii greckiej z Kościołem rzymskim, wydanym 

152 Myśl ta przewija się przez całą biografię Rutskiego pióra tego autora. Por. І. Саверчанка, 
Апостал яднання і веры. Язэп Рутскі, Мінск 1994. 

153 Н. А. Кутузова, Нация, рэлигия и государственность в полемический литературе 
конца XVI – первой половины XVII вв., Минск 1998, s. 71.

154 АrchJZR, cz. 1, t. 7, s. 448. Ruś w znaczeniu etnicznym także s. 466, 469.
155 Tamże, s. 501.
156 Tamże, s. 444, 467.
157 Tamże, s. 444, 449, 473, 475. 
158 „Jako Polska Polską, a Ruś Rusią”. Tamże, s. 463.
159 Tamże, s. 465.
160 Tamże, s. 505.
161 Tamże, s. 449–450.
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w Krakowie w 1629 r. Nie ma więc żadnych powodów, by poglądy Rutskiego na 
własną narodowość uznać za oryginalne. Od prawosławnych Rusinów różni go 
wyłącznie podejście do problematyki wyznaniowej.

Podsumowując: w omawianym okresie nie odnotowano żadnych przejawów 
białoruskiej, ukraińskiej, ani tym bardziej „litwińskiej” świadomości narodo-
wej. Autorzy wszystkich rozpatrywanych dzieł rozprawiają o narodzie ruskim, 
żyjącym obok narodów litewskiego i polskiego.
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Rozdział IV 

„BIAŁA RUŚ” A „MAŁA RUŚ” 
I „WIELKA RUŚ”

„Biała Ruś” i „Biełoruścy” w piśmiennictwie moskiewskim

Nazwa „Biała Ruś” w nowym znaczeniu, jako określenie ziem Wielkiego 
Księstwa Litewskiego położonych nad Dźwiną i Dnieprem, trafiła do doku-
mentów moskiewskich o całe pokolenie później niż zaczęli jej używać Rusini 
w Rzeczypospolitej. Rzecz charakterystyczna, nazwa ta pojawiła się po raz pierw-
szy w 1621 r. w tłumaczonych z języka niemieckiego raportach moskiewskiego 
agenta, Niemca, który figurował w dokumentach jako „Jury Rodionow”. Agent 
ten donosił z Rygi, że dochodzą tam pogłoski o koncentracji wojsk carskich 
w Pskowie i ich rychłej wyprawie „na Inflanty, na Białą Ruś i Litwę (на Лифлян, 
на Белую Русь и Литву)”1.

Najwcześniejsza znana wzmianka w moskiewskich źródłach o „Biełoruś-
cach” (белорусцы) jest nieco wcześniejsza niż odpowiednia wzmianka o „Białej 
Rusi” – pochodzi z marca 1619 r. i dotyczy prześladowanń prawosławnych 
w związku z działalnością Józafata Kuncewicza na terytorium, które tubylcy na-
zywali już wówczas „Białą Rusią”: w Mścisławiu, Krzyczewie, Orszy, Mohylewie 
i Dubrownie2.

Nazwa „Biełoruścy” (белорусци), jak już wcześniej była o tym mowa, po-
jawiła się w ruskiej literaturze Rzeczypospolitej w związku z „Biełorussakami” 
Stryjkowskiego. Utworzona przez tego autora nazwa „Biełorussacy”, którą obej-
mował mieszkańców wschodnich ziem ruskich Rzeczypospolitej, z jednej strony 
ma charakter etniczny, z drugiej zaś odwołuje się do wyznania, gdyż ci „Bieło-
russacy litewscy”, przypomnę, są chrześcijanami „według obrzędów, których jest 

1 А. Белы, Хроніка Белай Русі. Chronicon Russiae Albae. Нарыс гісторыі адной геаграфічнай 
назвы, Мінск 2000, s. 162. 

2 І. A. Марзалюк, Людзі даўняй Беларусі: этнaканфесійныя і сацыякультурныя стэрэа-
тыпы (X–XVII стст.), Магілёў 2003, s. 92.
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więtsza część greckich”. Dziwną koleją losu, zarówno „Biełorussacy”, jak „Bieło-
ruścy” tekstom ruskim znani są tylko w jednostkowych przypadkach. Tymcza-
sem miano „Biełoruścy” przyjęło się szeroko w nazewnictwie moskiewskim.

O tym, że termin белорусци/белорусцы był wytworem kultury Rzeczypospo-
litej, świadczy sam patriarcha moskiewski Filaret, który po powrocie z polskiej 
niewoli w grudniu 1619 r. mówił na soborze moskiewskim w roku następnym: 
„Kiedy byłem w polskim i litewskim państwie, widziałem liczne niesnaski wśród 
samych chrześcijan, którzy tam nazywani są Biełoruścami”3. Filaret wyraźnie 
stwierdził, że tak nazywa się prawosławnych „tam”, to znaczy w Rzeczypospoli-
tej, a nie w Moskwie. 

Filaret wypowiedział się o „Biełoruścach” na specjalnie zwołanym posie-
dzeniu soboru, poświęconym temu, jak traktować „samych Biełoruśców, którzy 
przychodzą do nas z państwa polskiego i litewskiego do wiary prawosławnej 
naszej prawa greckiego, pod władzę państwa moskiewskiego, a chcących być 
z nami razem chrześcijanami”4. „Chrześcijanami” znaczy tu prawosławnymi. 
Co do ortodoksyjności „Biełoruśców” Filaret miał bardzo poważne zastrze-
żenia: „Oni nazywają się prawosławnymi, a wielu z nich nie przestrzega zasad 
i nauczania św. apostołów, św. soborów i św. ojców. W jednym domu u nich, ojca 
z dziećmi, u męża z żoną, u pana ze sługami, są trzy albo cztery wiary: jeden po-
zostaje w wierze chrześcijańskiej, drugi papieskiej, trzeci luterskiej, ów kalwiń-
skiej, ów nowochrzczeńskiej, inny ariańskiej, i wszyscy razem w jednej jadalni 
jedzą i piją, i łączą się ślubem małżeńskim, a inni nawet razem się modlą. Wielu 
z nich modli się także za nieomylnego papieża podczas liturgii, na ekteniach 
i przy litaniach, i nazywają się unitami, ponieważ przyjęli unię, czyli zjednocze-
nie z papistami”5.

Z wypowiedzi Filareta wynika jasno, że „Biełoruścy” deklarują, że są pra-
wosławni lub chcą przyłączyć się do moskiewskiego prawosławia, lecz w rze-
czywistości są wśród nich także wyznawcy Kościołów reformowanych i unici. 
W związku z tym sobór postanowił, by „Biełoruśców”, „którzy powiedzą 
o sobie, że byli ochrzczeni w wierze greckiej przez trzykrotne zanurzenie i na-
maszczenie olejami, tych, choćby nie było na to świadków, nie chrzcić ponow-
nie i nie namaszczać olejami, lecz tylko nakazać im, by pościli przez tydzień 
i wyspowiadali się, a jeśli oni na spowiedzi przed duchownym zgodnie z su-

3 Когда я был в Польском и Литовском государстве, я видел многие церковные несогласия 
у самих християн, которые там называются белорусцами, Макария митрополита Москов-
ского, История Русской церкви, t. 11, Санкт-Петербург 1903, s. 30–31.

4 Tamże, s. 30.
5 Tamże, s. 31.
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mieniem potwierdzą, że mówią prawdę o swoim chrzcie, to ich, z pozwolenia 
biskupa, uważać za takich samych chrześcijan, jak wszystkich ochrzczonych 
w państwie moskiewskim”. „Biełoruśców” ochrzczonych w prawosławiu, lecz 
przez oblewanie, a nie trzykrotne zanurzenie, sobór nakazał chrzcić ponownie. 
To samo, rzecz jasna, dotyczyło „Biełoruśców” ochrzczonych przez duchownego 
unickiego. „Biełoruścom” ochrzczonym w Kościele rzymskokatolickim, oprócz 
trzykrotnego chrztu przez zanurzenie, nakazano jeszcze przeklinanie „herezji ła-
cińskiej”. Ostatni punkt dotyczy „Biełoruśców”, którzy wcześniej byli innej wiary, 
a w wieku dorosłym przyjęli chrzest od duchownego unickiego. Nakazano im, 
oprócz kolejnego chrztu, zaprzeczenie błędów „łacińskich i heretyckich”6. Punkt 
ten najwyraźniej dotyczy protestantów. 

Wypowiedź moskiewskiego patriarchy nie pozostawia także wątpliwości co 
do tego, że „Biełoruścy” według niego mieszkają zarówno w Koronie, jak i na 
Litwie. Chociaż nazwa „Biała Ruś” pojawiła się w dokumentach moskiewskich 
w tym samym znaczeniu, jakie miała w tym czasie w Rzeczypospolitej, a jako 
„Biełoruścy” po raz pierwszy występują mieszkańcy takiej właśnie „Białej Rusi” 
to jednak terminy te przyjęły się w Moskwie w znaczeniu o wiele szerszym – Mo-
skwicini zaczęli tak określać wszystkie ruskie ziemie Korony i Litwy i ich ruskich 
mieszkańców. 

Zauważył to już Aleksander Potiebnia, który wprowadził do obiegu nauko-
wego materiał z przesłuchań jeńców w Patriarszym Prikazie Dworskim w latach 
1623–1624. W jednym z dokumentów zanotowano o jeńcu, że „ożenił się w Mo-
hylewie, ślub dawał białoruski pop (женился в Могилеве, венчал Белоруской 
поп)”, o innym natomiast, że jego „ojczyzna jest gdzieś w Białej Rusi, w Chwa-
stowie (родина-де ся в Белой Pуси в Хвастове)”. W dwóch wypadkach podano, 
że jeńców przewieziono do Kijowa, przy czym i jeden, i drugi „mieszkał u Bieło-
ruśca (жил у Белорусца)”. Spośród „Biełoruśców” „Mich[ał] Iwanow Hulański, 
ruskie imie Anisim, powiedział, że jego ojczyzna jest w powiat ostrogskim”, na-
tomiast „Andrzej Łariwonow Szkundiekow, ruskie imię Porfiriusz, powiedział, 
że ojczyzna jego jest pod Wiśniowcem” (Белорусцы: Мих. Иванов Гулянский, 
руское имя Анисим, сказал, родина-де его в Острожском повете (...) Ондрей 
Ларивонов с. Шкундеков, руское имя Перфирей, сказал, родина-де его под 
Вишневцем). Obu „Biełoruścom” nadano nowe, „ruskie” imiona podczas po-
wtórnego chrztu, którego udzielono im jako „oblewańcom” (tzn. ochrzczonym 
w Kościele prawosławnym, ale tylko przez oblewanie, a nie zanurzenie)7.

6 Tamże, s. 31–32.
7 А. Потебня, Белая Русь, w: Iмя тваё Белая Русь, укл. Г. М. Сагановіч, Мінск 1991, s. 25.
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O szerokim znaczeniu terminu „Biała Ruś” świadczy także opis archiwum 
Prikazu Poselskiego z 1626 r., w którym wydzielono rozdział: „Dokumenty 
monasterów litewskich Białej Rusi” (Грамоты литовских монастырей Белые 
Руси). Do takich dokumentów zaliczono m.in. list od biskupa przemyskiego 
i samborskiego Michała Kopysteńskiego z 1603 r., posłanie do patriarchy 
Filareta od przełożonego monasteru Stepańskiego napisane „pismem biało-
ruskim” (белоруским письмом), czołobicie „z Kijowa” ihumena monasteru 
ostrzeckiego Petroniusza Żukowieckiego (w latach 1624–1626 przebywał 
w Ławrze Pieczarskiej), który przywiózł ze sobą „trzy zeszyty, a w nich pisany 
z polskiego pisma po rusku spór o wierze Biełoruśca z łacinnikami”, doku-
ment wystawiony przez króla szwedzkiego Gustawa II Adolfa o przepusz-
czeniu jego posła do Kozaków „na Białą Ruś i na Zaporoże” (на Белую Русь 
и в Запорожье), napisane „po białorusku” (по-белоруски) listy pogranicz-
nych starostów Wielkiego Księstwa Litewskiego Jerzego (Jurja) Sokolińskie-
go i Aleksandra Gosiewskiego z 1602 r. do wojewodów Toropca i Wielkich 
Łuków, a także anonimowe „pismo białoruskie” (белоруское письмо), napisane 
w Warszawie w 1617 r. Co ciekawe, w pochodzącym z 1614 r. poprzednim opisie 
archiwum Prikazu Poselskiego, gdzie często wymieniane są te same dokumenty, 
termin „Biała Ruś” nie występuje8.

Aleś Bieły, który wprowadził do literatury przedmiotu przedstawiony 
powyżej opis tego archiwum z 1626 r. uznał, że szeroki zasięg geograficzny 
terenów określanych w nim jako należące do „Białej Rui”, skąd nadeszły ma-
teriały zakwalifikowane jako „białoruskie” świadczy, że w moskiewskim rozu-
mieniu „Biała Ruś” była pojęciem nie tyle geograficznym, ile kulturalno-wyzna-
niowym, a jego upowszechnienie wiąże się z nasileniem prawosławno-unickiej 
polemiki w Rzeczypospolitej w latach dwudziestych XVII w., którą pilnie śle-
dzono na Kremlu9. W literaturze polemicznej i dokumentacji religijnego sporu 
w Rzeczypospolitej terminu „Biała Ruś” używano jednak wyłącznie w znaczeniu 
geograficznym, przy czym zakres terytorialny „Białej Rusi” był dość dokład-
nie określony – nazwą tą obejmowano tylko naddźwińskie i naddnieprzańskie 
obszary Wielkiego Księstwa Litewskiego. Źródło ówczesnych moskiewskich wy-
obrażeń o szeroko pojętej „Białej Rusi”, obejmującej całość ziem ruskich w gra-
nicach Rzeczypospolitej, musiało być zatem inne. Moskwa wzdłuż całej granicy 
z Rzecząpospolitą sąsiaduje z „Białą Rusią” tylko w dziełach polskich historyków 
i geografów drugiej połowy XVI w. Wydaje się więc, że przyczyną przyjęcia przez 

8 А. Белы, Хроніка..., s. 163. 
9 Tamże, s. 163–164.
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Moskwę szerokiego rozumienia terminu „Biała Ruś” mogła być recepcja wcze-
śniejszych polskich wyobrażeń geograficznych. Niestety, hipotezy tej nie mogę 
udowodnić. W XVI w. przełożono w Moskwie tylko Kronikę Bielskiego, który 
o „Białej Rusi” nie wspomina, a „Opis Sarmacji Europejskiej” Gwagnina i Kronikę
Stryjkowskiego tłumaczono w Moskwie dopiero w drugiej połowie XVII w.10

Niemniej jednak dzieła polskich pisarzy mogły być znane dyplomacji moskiew-
skiej już wcześniej w oryginale lub za pośrednictwem literatury ruskiej. Możliwe 
jest także inne wyjaśnienie – nazwę „Biała Ruś”, która wówczas oznaczała już 
region Wielkiego Księstwa Litewskiego położony najbliżej Moskwy, na zasadzie 
pars pro toto rozciągnięto na całość ziem ruskich Rzeczypospolitej.

Również termin „pismo białoruskie” powstał pod wpływem literatury 
Rzeczypospolitej. Stefan Zyzaniusz już w 1596 r., a więc o pokolenie wcześniej, 
nim w dokumentach moskiewskich pojawiły się wzmianki, że coś napisano „po 
białorusku” lub „pismem białoruskim”, w przedmowie do polskiego przekładu 
„Kazania świętego Cyryla patriarchy jerozolimskiego” pisał, że wydaje go również 
w „mowie białoruskiej”11. Określenie „mowa białoruska” w sposób oczywisty 
odnosi się tu nie do języka białoruskiego w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, 
lecz do literackiej ruszczyzny używanej w całej Rzeczypospolitej, zarówno na 
Litwie, jak i w Koronie.

Począwszy od połowy lat dwudziestych XVII w. wzmianki o „Biełoruścach” 
pojawiają się w moskiewskich dokumentach coraz częściej. W 1627 r. „oracz” 
Waśka Ściepanow „przedstawił się” w Moskwie jako „rodem Litwin Biełorusiec 
z powiatu оszmiańskiego z Lebiedziewa (литвин белорусец Шменского 
повету Лебедева)”12. W 1631 r. „oracz” Maciuszka opowiedział się jako „Litwin 
Biełorusiec z powiatu mścisławskiego”, a jego żona Połaszka jako „Litwinka 
Biełoruska z powiatu mścisławskiego (литовка белоруска Мстиславского 
повету)”13. Również w 1631 r. jako „Biełoruscy” „przedstawiła się” rodzina Ło-
tyszów (латышей) Ondrejewów, która trafiła do Moskwy przez Psków14. W tym 
samym roku „syn oracza” Ondruszka Iwanow „przedstawił się” jako „Litwin 
Łotysz Biełorusiec z powiatu orszańskiego” (литвин латыш белорусец 
Оршанского повету)15.

10 А. И. Рогов, Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения: Стрыйковский 
и его Хроника, Москва 1966, s. 264, 269.

11 Гісторыя беларускай літаратуры. Старажытны перыяд, рэд. М. А. Лазарук, А. А. Се-
мяновіч, Мінск 1985, s. 211.

12 RBS, t. 1, s. 95. 
13 Tamże, s. 106.
14 Tamże, s. 109.
15 Tamże, s. 111.
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Niekiedy w dokumentach opuszczano określenie „Litwin”. „Posadzki czło-
wiek” (посацкой человек) Arciuszka Cichanow występuje w 1633 r. po prostu 
jako „witebszczanin Biełorusiec” (витепчeнин белорусец)16. Jako „Biełorusiec” 
pojawia się też niejaki Ściepanko Cimofiejew, być może żołnierz, który przeszedł 
na stronę moskiewską podczas oblężenia Smoleńska w 1633 r.17 W 1636 r. w ręce 
Moskwicinów wpadli trzej służący w wojsku Rzeczypospolitej kozacy. Spośród 
nich jeden przedstawił się jako „Litwin z powiatu orszańskiego”, natomiast dwaj 
inni jako „Biełoruścy”: Wojcieszko Michajłow z powiatu lidzkiego (белорусец 
Литцкого повету), a Iwaszko Wasiliew „z powiatu kopyskiego” (Копывского 
повету)18.

Podane powyżej przykłady dotyczą wychodźców z ziem Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, lecz w dokumentach moskiewskich termin „Biełorusiec” odnosi się 
do mieszkańców wszystkich ziem ruskich Rzeczypospolitej, zarówno litewskich, 
jak i koronnych, przy czym cały ten obszar nazywany jest „Litwą”, jak gdyby 
nigdy nie było unii lubelskiej19.

W 1622 r. car zabrania przyjmować na Don Kozaków „z Litwy z Zaporoża (из 
Литвы из Запорог)”. W grudniu tegoż roku wojewodowie putywlscy donoszą, 
że przybyło do nich dwóch wysłańców metropolity Izajasza Kopińskiego 
„z ziemi litewskiej, z Łubniów (из Литовской земли, из Лубен)”20. Latem 1625
roku wojewoda rylski posyła wywiadowców do „ziemi litewskiej”, a ci byli 
„w litewskich grodach: Kijowie i Białej Cerkwi”21. Tegoż lata wojewodowie 
siewscy donoszą o morowym powietrzu w Polsce i o tym, że „król litewski 
z Warszawy od morowego powietrza uciekł do grodów ukrainnych, lecz do 
których, tego nie wiedzą”22. Z kolei wojewoda woroneski nie potrafi odpo-
wiedzieć na pytanie, czy sułtan turecki korespondował z „królem litewskim”, 
lecz twierdzi, że wymieniali listy między sobą chan krymski z tymże „królem 
litewskim”23. W 1630 r. do Putywla „z ziemi litewskiej” przybywają wysłań-
cy metropolity kijowskiego Hioba Boreckiego. W rok później trafia tam 
prosty „Litwin z ziemi litewskiej”, jak się okazuje, spod Nieżyna24. W 1631
roku w Prikazie Doradczym mówi się, że w zeszłym roku sułtan turecki groził 

16 Tamże, s. 118.
17 Tamże, s. 116–117.
18 Tamże, s. 131.
19 VUR, t. 1, s. 27.
20 Tamże, s. 28.
21 Tamże, s. 56.
22 Tamże, s. 55.
23 Tamże, s. 58.
24 Tamże, s. 101–102.
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wojną „królowi litewskiemu” i że „ludzie litewscy” walczyli pod hetmanem 
Koniecpolskim przeciwko Kozakom zaporoskim25. Wiosną 1632 r. wojewo-
da caryński donosi, że doszły go słuchy, jakoby „król litewski” pogodził się 
z sułtanem, a także o wychodźcach „z Litwy”, „ludziach litewskich” z Białej 
Cerkwi26. Jesienią do Putywla przybywa „Litwin”, Kozak zaporoski z Czerkas, 
który opowiada, że hetman Andrzej Dedeńko w Czerkasach nie otrzymał 
rozkazów, by dokądś wyruszyć „i na którą ukrainę” (и на которую украину),
że Polacy chcą narzucić króla Kazimierza „Litwie” i Kozakom, „Radziwił zaś 
i ludzie litewscy piszą do hetmana i do wszystkich Kozaków, by im pomagali 
i z nimi przeciw Polakom za wiarę stali”. Polacy bowiem chcą wybrać Kazimie-
rza i wprowadzić „wiarę lacką” we wszystkich „białoruskich grodach”, „Radziwiłł 
zaś, hetman litewski, a z nim litwa, Biełoruścy” chcą na tron królewski Władysła-
wa. Dalej mówi, że zarówno hetman Dedeńko, jak i metropolita kijowski Izajasz 
(Kopiński) będą prosić cara i patriarchę moskiewskiego, by przyjęli „Biełoruś-
ców i Kozaków zaporoskich” (белорусцов и черкас) pod swoje zwierzchnictwo27.
We wrześniu 1635 r. kupiec „z Litwy” informuje w Putywlu, że słyszał od 
„ludzi litewskich”, jakoby Kozacy zaporoscy atamana Sulimy zajęli i spalili 
gródki nad Dnieprem „i ludzi litewskich i Niemców w tych gródkach poza-
bijali”, a za nimi z „litewskiego gródka” Perejasławia ruszyli w pogoń Kozacy 
rejestrowi28. Wiosną 1638 r. przybywają do Putywla „z Litwy” Kozacy zaporoscy 
i opowiadają o tym, że zeszłego roku „Lachy” wraz z Kozakami rejestrowymi 
ruszyli z „litewskich ukrainnych gródków”, by wyprowadzić Kozaków z Zapo-
roża „do litewskich grodów pod pańskie rządy”29. W tym samym czasie do Bieł-
gorodu docierają „z litewskiej strony” kozaccy uchodźcy z rodzinami30. Także 
do Kurska przybywają uchodźcy „z ziemi litewskiej”, z Hadziackiego grodziska, 
które znajduje się w „stronie litewskiej”, „ludzie litewscy-mieszczanie Biełoruś-
cy”31. Latem 1638 r. wojewoda putywlski zawiadamia, że wysyłał z Biełgorodu 
„do ziemi litewskiej”, „w litewską stronę” swoich ludzi, którzy donieśli mu, że 
Tatarzy nieustannie wojują „po litewskich ukrainnych gródkach”. Natomiast 
w Hadziaczu usłyszeli od „ludzi litewskich”, że hetman Jacko Ostranica z Koza-
kami zaporoskimi i mieszczanami pokonał Lachów i Niemców, i stoi z całym 

25 Tamże, s. 120.
26 Tamże, s. 123.
27 Tamże, s. 127–129.
28 Tamże, s. 160.
29 Tamże, s. 193–194.
30 Tamże, s. 195–196.
31 Tamże, s. 197
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wojskiem w Kijowie32. Dalej wojewoda putywlski donosi, że hetman Koniec-
polski „z polskimi ludźmi” pobił Jacka Ostranicę. Po klęsce hetmana grupa 
Kozaków zaporoskich z rodzinami przeszła na stronę moskiewską, a wojewoda 
putywlski tym „ludziom litewskim” kazał czekać na carską decyzję33. Wkrótce 
„z litewskiej strony” do Biełgorodu przybył sam hetman Ostranica. Car polecił 
wojewodzie tulskiemu osiedlić Kozaków zaporoskich „na Ukrainie” w Czuguje-
wie lub strażnicy Karpowej, blisko tatarskiej „Murawskiej sakmy” i „litewskiej 
granicy” (литовскому рубежу). Zaznaczono przy tym, iż podczas rozgranicze-
nia „ludzie litewscy” mówili, że strażnica Karpowa przypisana jest u nich do 
„ich litewskich ziem spornych”. Hetman Ostranica przez swych wysłanników, 
w tym „białoruskiego popa”, „podał suplikę pismem białoruskim”, by pozwolono 
im osiąść w Czugujewie. Carscy diacy mieli odpowiedzieć kozackim wysłanni-
kom, że w Czugujewie nie ma zapasów żywności i uzbrojenia, nie mogą także 
w danej chwili posłać z nimi „ruskich ludzi”. Z kolei Kozacy twierdzili, że uszli 
przed prześladowaniami ze strony „papieżników polskich ludzi”, a w strażni-
cy Karpowej osiąść się lękają, gdyż jest blisko „litewskiej granicy”, przybyli do 
„państwa moskiewskiego”, by oddać się carowi w wieczną służbę i poddaństwo, 
lecz proszą o wyznaczenie im na miejsce osiedlenia Czugujewa, gdyż tam nie 
będą się obawiać wyprawy „polskich ludzi”. Zapewniali także, że w ślad za nimi 
przybędą „z litewskiej strony” dalsi „Biełoruścy”. Car zezwolił w końcu Kozakom 
Ostranicy osiąść w Czugujewie, pod warunkiem, że nie będą naruszać „chrześci-
jańskiego pokoju”, który zawarł „z polskim królem” Władysławem34. W okolicy 
Czugujewa osiedlano także następne grupy Kozaków „z Litwy”35. W 1641 r. inni 
kozaccy przybysze „z Litwy”, osiedleni w powiat woroneskim, prosili o przysła-
nie „ruskich ludzi” do budowy gródka, by mogli bronić się przed Tatarami36.
Co do Tatarów, to gdy moskiewscy urzędnicy wspominają o ich najazdach na 
swoje ziemie, to piszą o „Rusi”37. Podobne przykłady używania nazw „Litwa” 
i „Biełoruścy” w dokumentacji moskiewskiej można mnożyć wręcz w niekoń-
czoność.

Znaczenie terminu „Biełorusiec” od dawna wywołuje kontrowersje wśród 
historyków i etnografów. Rozpatrywany jest przy tym aspekt terytorialny i wyz-
naniowy tego terminu. 

32 Tamże, s. 223.
33 Tamże, s. 223–225.
34 Tamże, s. 248–251.
35 Tamże, s. 268.
36 Tamże, s. 327–328.
37 Tamże, s. 424, 438.
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Autorzy pracy „Etnografia Białorusinów...” doszli do wniosku, że „Biełoruś-
cy” to nazwa mieszkańców „Białej Rusi” w granicach Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, przy czym nazwa ta była „nie etnonimem, lecz lokalno-terytorialnym 
etnikonem”38. Pogląd ten powtórzył jeden z autorów „Etnografii Białorusinów...”, 
Igor Czakwin, w nieco późniejszej pracy, opublikowanej wraz z Pawłem Cie-
raszkowiczem39. Zdaniem W. W. Starostienki, termin „Biełoruścy” to konfesyjny 
etnikon prawosławnych Białorusinów (w dzisiejszym tego słowa znaczeniu), 
którego pojawieniu się mogło sprzyjać dążenie prawosławnych do odcięcia się 
od unitów, gdyż w związku z pojawieniem się tych drugich używane dotąd jako 
nazwy własne ludności białoruskiej terminy „Rusini”, „ruscy”, „ruś” straciły swój 
wydźwięk wyznaniowy40. Natomiast rosyjski historyk Borys Floria uznał, że 
miano „Biełoruścy” pojawiła się u Moskwicinów jako określenie całej wschod-
niosłowiańskiej ludności Rzeczypospolitej, którą to ludność postrzegano jako 
różną od ruskiej ludności państwa moskiewskiego41.

Najwięcej uwagi terminowi „Biełoruścy” poświęcił Igor Marzaluk, który 
stara się pogodzić poglądy wspomnianych powyżej autorów białoruskich. Jego 
zdaniem, pojęcie „Biełoruścy” odnosi się wyłącznie do prawosławnych, a „bia-
łoruska wiara” – do prawosławia; niestety, tego kategorycznego stwierdzenia nie 
podparł żadnymi przykładami42. W ślad za Alesiem Biełym w epitecie „biały” 
widzi przy tym synonim czystości religijnej. Jednocześnie Marzaluk dopa-
trzył się w nazwie „Biełoruścy”, oprócz prawosławnego „konfesjonimu”, także 
„ziomkowskiego etnikonu” wytworzonego od nazwy „Biała Ruś” (w znaczeniu 
nadawanym przez tubylców, tzn. mieszkanców naddźdwińskich i naddnieprzań-
skich ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego)43. Zauważa przy tym, że kiedy zapis 
w moskiewskim źródle sporządzono na podstawie słów informatora, nie ma 
– jego zdaniem – ani jednego wypadku utożsamienia Zaporożców z „Biełoruśca-
mi”, a wręcz przeciwnie, zawsze są sobie przeciwstawiani, chociaż podkreśla się, 

38 В. К. Бандарчык, І. У. Чаквін, І. Г. Углік і інш., Этнаграфія беларусаў: гістарыяграфія, 
этнагенез, этнічная гісторыя, Мінск 1985, s. 81.

39 И. В. Чаквин, П. В. Терешкович, Из истории становления национального самосоз-
нания белорусов (XIV – начало XX в.), „Советская этнография” ноябрь-декабрь 1990, № 6, 
s. 44–45.

40 В. В. Старостенко, Общественнофилософская мысль и национальное самосознание 
белорусов XVI–XVII вв.: Очерки истории, Могилев 1999, s. 55. Podaję za: 

41 Восточные славяне в XVII–XVIII веках: этническое развитие и культурные взаимо-
действие. Материалы „круглого стола”, „Славяноведение” 2002, № 2, s. 9.

42 І. A. Марзалюк, Людзі..., s. 91–92.
43 Tamże, s. 98.
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że i jedni, i drudzy są „białoruskiej wiary”. Również określeniem „grody białoru-
skie” (белоруские города) zawsze według niego obejmowano miasta na terenie 
dzisiejszych białoruskich ziem nad Dźwiną i Dnieprem44. Marzaluk podjął także 
polemikę z B. Florią, wskazując moskiewskie źródła, w których przedstawiciele 
ludności nie tylko dzisiejszej północno-wschodniej, lecz także zachodniej Bia-
łorusi określają się (скозываются) jako „Biełoruścy” i przytaczając podane już 
tu przeze mnie przykłady: „rodem Litwin Biełorusiec z powiatu oszmiańskiego”, 
„Biełorusiec z powiatu lidzkiego”45.

Większość sądów Marzaluka można zakwestionować. W świetle wypowiedzi 
metropolity Filareta i postanowień soboru moskiewskiego z 1620 r. stwierdze-
nie tego autora (a także Starostienki), że wyłącznie prawosławni byli nazywani 
„Biełoruścami” wypada uznać za co najmniej nazbyt kategoryczne. Moskiewscy 
hierarchowie do „Biełoruśców” zaliczali przecież wszystkich mieszkańców ziem
litewsko-ruskich Rzeczypospolitej, bez względu na to, czy byli prawosławnymi, 
unitami, greko- czy rzymskokatolikami lub protestantami. Niemniej jednak 
wydaje się, że w praktyce rzeczywiście jako „Biełoruśców” zapisywano osoby, 
które podawały wyznanie prawosławne. Jeśli przybysz z Litwy był katolikiem, 
odnotowywano ten fakt46. Ortodoksyjność „Biełoruśców”, którzy deklarowali 
wyznanie prawosławne, Moskwicinom wydawała się podejrzana, stąd też okre-
ślenie „białoruska wiara”, nawet jeśli dotyczy prawosławia, oznacza prawosławie 
Rzeczypospolitej, podejrzane w swej „niepełnej” czystości. To samo dotyczy 
„białoruskich popów”. Epitetu „biały” w symbolicznym znaczeniu „czysty” 
nie mogli używać prawosławni Rusini dla odróżnienia od Rusinów nieprawo-
sławnych, gdyż terminy „Biełoruścy” i „białoruska wiara” w ogóle nie występują 
w źródłach wytworzonych w trakcie polemiki religijnej na terenie Rzeczypospo-
litej, o czym Marzaluk wie doskonale. 

Udało mi się także znaleźć przynajmniej jeden przykład utożsamienia się 
Kozaków zaporoskich z „Biełoruścami”: w przytoczonej przeze mnie powyżej 
relacji z przyjęcia w państwie moskiewskim ludzi Ostranicy, sami Kozacy opo-
wiadają, że w ślad za nimi przybędą „z litewskiej strony” dalsi „Biełoruścy”. 
Również co do „grodów białoruskich” nie mogę się zgodzić z Marzalukiem, gdyż 
cytowałem już przykład określenia w ten sposób miast na całym ruskim teryto-
rium Rzeczypospolitej – w relacji sporządzonej w Putywlu w 1632 r. na podsta-
wie opowiadania pewnego Kozaka zaporoskiego o rzekomym zamiarze Polaków 

44 Tamże, s. 93.
45 Tamże, s. 97.
46 RBS, t. 1, s. 108.
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wprowadzenia katolicyzmu we wszystkich „białoruskich grodach”. Termin mo-
skiewski może być tłumaczeniem używanego w Wielkim Księstwie Litewskim 
określenia „miasta białoruskie” (o którym pisałem w poprzednim rozdziale), 
lecz i w tym wypadku rozciągnięto go także na ruskie miasta Korony. Podając 
w polemice z Florią przykłady deklarowania się jako „Biełoruścy” wychodźców 
z powiatu oszmiańskiego i lidzkiego Marzaluk nie zauważa, że w ten sposob 
przeczy własnemu twierdzeniu, że nazwa „Biełorusiec” to „ziomkowski etnikon” 
mieszkańców „Białej Rusi” – powiaty oszmiański i lidzki należały bowiem do 
„Litwy” w regionalnym tego słowa znaczeniu. To samo odnosi się, rzecz jasna, 
do tych badaczy, którzy uważają, że nazwa „Biełoruścy” była „lokalno-teryto-
rialnym etnikonem” mieszkańców regionu Wielkiego Księstwa Litewskiego pod 
nazwą „Biała Ruś”.

Warto także zauważyć, że w moskiewskich dokumentach jako „Biełoruścy” 
występują „oracze”, „ludzie posadzcy” i prości kozacy. Kiedy przedstawia się 
szlachta, nigdy nie używa tej nazwy, a przynajmniej takiego wypadku dotychczas 
nie odnaleziono. Tymczasem w literaturze przedmiotu w jednym szeregu z przy-
kładami stosowania nazwy „Biełorusiec” podaje się także przykłady używania 
przez szlachtę określenia „białoruska wiara” lub wskazywania swego pochodze-
nia z „Białej Rusi”. W 1632 r. przebywał w Moskwie „Litwin Korniejko Krukowski 
urodzony w powiat orszańskim, szlachcic wiary białoruskiej (литвин Корнейко 
Круковской, уроженец оршанского повету, шляхтич белоруские веры)”47.
W tym samym roku Ondrej Daszukow „przedstawił się [jako] szlachcic z Białej 
Rusi (скозался – шляхтич Белой Руси)”48. Daszukow pochodził z województwa 
mścisławskiego, które wtedy już było częścią „Białej Rusi” w Wielkim Księstwie 
Litewskim, nie dziwi więc, że tak się przedstawił. Nie można wykluczyć, że Kru-
kowski sam określił swoje wyznanie jako „białoruską wiarę”. Niemniej jednak 
nie jest to równoważne samookreśleniu jako „Biełorusiec”. Świadome używanie 
nazwy „Biełorusiec” przez niepiśmiennych chłopów i przedstawicieli miejskie-
go plebsu, w sytuacji gdy nie zna tego miana szlachta, uważam za niemożliwe. 
Wniosek z tego może być tylko jeden – słowo „Biełorusiec” we wszystkich wy-
padkach włożyli w usta przybyszów moskiewscy urzędnicy.

Podsumowując ten fragment moich rozważań: uważam, że nazwy „Biała 
Ruś” i „Biełoruścy” zostały przejęte przez Moskwicinów z kultury literackiej Rze-
czypospolitej. W Rzeczypospolitej określenia „Biała Ruś” i „miasta białoruskie” 
przybrały już konkretne znaczenie regionalne, a terminy „Biełoruścy” i „bia-

47 Tamże, s. 112.
48 Tamże, s. 114.
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łoruska mowa” były po prostu literackimi ozdobnikami i znane są z dosłow-
nie pojedynczych przykładów. Patriarcha moskiewski Filaret kontaktował się 
z ruską elitą intelektualną. W jej wyobrażeniach „Biełoruścy” mogli zająć miejsce 
„rusi” (czyli wszystkich Rusinów, bez względu na to, w jakim regionie mieszkali) 
w etnicznym określeniu zbiorczym „litwa i ruś”, tak jak „Biała Ruś” zajęła 
miejsce w terytorialnym określeniu „Litwa i Ruś”. Niestety, podobne wypowie-
dzi zwykłych wychodźców z Wielkiego Ksiestwa Litewskiego znamy wyłącznie 
z moskiewskich przekazów, więc tylko z drugiej ręki. Niżej piszę o tym, że mo-
skiewscy dyplomaci wkładali nazwę „Biała Ruś” w usta przywódców Kozaczyzny 
i hierarchów Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej i umieszczali ją nawet 
w przekładzie dokumentów wytworzonych w trakcie pertraktacji kozacko-pol-
skich, podczas gdy w oryginale taki termin nie występuje. Być może problem 
polega na tym, że wprowadzony dotychczas w obieg naukowy materiał źró-
dłowy jest zbyt skromny, by można było rozstrzygnąć kwestię określania się 
przez ruskich mieszkańców Wielkiego Księstwa jako „Biełoruścy” choćby tylko 
w stosunkach z Moskwicinami. 

Z całą pewnością można natomiast stwierdzić, że używanie nazw „Biała 
Ruś”, „Biełoruścy” i „białoruskie pismo” w Moskwie nabrało charakteru syste-
mowego i pojęcia te oznaczały odpowiednio „Ruś”, „Rusini” i „pismo ruskie” – 
w całej złożoności znaczeń nadawanych tym terminom w Rzeczypospolitej. 
Określenie „białoruska wiara” mogło być utworzone przez Moskwicinów na wzór 
poprzednich, co nie zmienia faktu, że również ten termin był odpowiednikiem 
złożonego już wówczas pojęcia „ruska wiara”49. Nazwanie przez Moskwę „Rusi” 
i wszystkiego co „ruskie” w Rzeczypospolitej „Białą Rusią” i „białoruskim” było 
niewątpliwie spowodowane tym, że Moskwicini za „Ruś” uznawali własny kraj, 
a za „ruski” – swój naród. 

49 Prawosławni w zasadzie uważali, że przyjęcie unii wyłączało z „ruskiej” wspólnoty. Por. 
T. Chynczewska-Hennel, Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny od schyłku XVI 
do połowy XVII w., Warszawa 1985, s. 74–115. Unici jednak uważali siebie za Rusinów, a swoje wy-
znanie za „ruskie”. Por. С. Палуцкая, Этнічная ідэнтыфікацыя вернікаў-уніятаў у крыніцах 
XVII – першай паловы XIX стст., Беларусіка/Albaruthenica, кн. 2, Мінск 1992, s. 298–306; 
С. Марозава, Берасцейская унія і этнічная свядомасць беларусаў, Беларускі гістарычны 
агляд, t. 3, 1996, cш. 2, s. 159–179; С. В. Марозава, Уніяцкая царква ў этнакультурным 
развіцці Беларусі (1569–1839 гады), Гродна 2001, s. 213–225.
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„Mała Ruś”, czyli „Mała Rosja”

Dziejami nazwy „Mała Ruś” jako pierwszy zajął się chyba Michał Maksymo-
wicz50. Badacz ten nie znał jeszcze faktów używania tej nazwy w średniowieczu. 
Wprowadził je do literatury przedmiotu Michał Hruszewski51. Najpełniej jak 
dotąd, jeśli nie wyczerpująco, przedstawił ten problem Aleksander Sołowjow52.
Stąd też poniżej przedstawiam średniowieczne dzieje nazwy „Mała Ruś” opiera-
jąc się na jego pracy, do innych odnosząc się w kwestiach spornych lub szczegó-
łowych.

Nazwa „Mała Ruś”, jak już o tym była mowa, po raz pierwszy występuje 
w dyplomie ostatniego księcia halicko-włodzimierskiego Jerzego II (Bolesława 
Trojdenowica) dla zakonu krzyżackiego z 20 października 1331 r. wydanym 
w „Małym Włodzimierzu” (Wołyńskim). Jerzy II tytułuje siebie: „My, Jerzy, 
z łaski Bożej przyrodzony książę całej Małej Rusi (Nos Georgius Dei gratia Dux 
tocius Russiae Mynoris)”53.

Określeń „Wielka Ruś” (Megale Rhōsia) i „Mała Ruś” (Mikra Rhōsia) zaczęła 
używać dyplomacja bizantyńska po przeniesieniu przez metropolitę Maksyma 
(rodem Greka) rezydencji metropolity kijowskiego z Kijowa do Włodzimierza 
Wielkiego nad Klaźmą w 1300 r. i wydzieleniu się metropolii halickiej z metro-
polii kijowskiej w 1305 roku. 

Nazwa „Wielka Ruś” pojawiła się w dokumentach bizantyńskich w 1305
roku na oznaczenie metropolii kijowskiej właśnie w związku z wyodrębnieniem 
metropolii halickiej. Nazwy „Mała Ruś” jednak w tym dokumencie nie użyto54.
Wystapiła ona dopiero w 1347 r. w cesarskim tomosie, wymieniającym „bis-
kupstwa Małej Rusi, które znajdują się w okolicy nazywanej Wołyniem: halickie, 
włodzimierskie, chełmskie, przemyskie, łuckie i turowskie”. W odrębnym cesar-
skim piśmie, skierowanym do Dymitra-Lubarta Giedyminowicza nakazano, by 
na „całej Rusi, Wielkiej i Małej, była jedna metropolia”. Prawdopodobnie także 
w 1347 r. powstał spis biskupstw ruskich, w którym do biskupstw „w Małej 

50 М. А. Максимович, Об употреблении названий Россия и Малороссия в Западной Руси,
„Киевския Епархияльныя Ведомости” 1868, № 1. Pracę tę kilkakrotnie przedrukowywano. 
W swojej pracy korzystałem z wydania: tenże, Собрание сочинений, t. 2, Киев 1877, s. 307–311.

51 М. С. Грушевський, Історія України-Руси, t. 5, cz. 2, Львів 1905, s. 388–394; tenże, 
Великая, Малая и Бiлая Русь. Україна, кн. 1–2, 1917, przedruk: „Український iсторчнiй 
журнал” 1991, № 2, s. 18–19.

52 А. Соловьев, Великая, Малая и Белая Русь, w: Імя..., s. 40–66.
53 Болеслав – Юрий II князь всей Малой Руси. Сборник материалов и исследований, 

Санкт- Петербург 1907, s. 154 oraz tabl. IX.  
54 А. Соловьев, Великая..., s. 48.
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Rusi” oprócz Halicza, Włodzimierza Wołyńskiego, Przemyśla, Łucka, Turowa 
i Chełma zaliczono również Smoleńsk, zapewne w związku z tym, że znalazł się 
w sferze wpływów Litwy. 

W kolejnym dokumencie, pochodzącym z 1354 r., do „Małej Rusi” zali-
czono także Kijów. Patriarcha Filoteusz stwierdza, że metropolia ruska miała 
jeszcze „w Małej Rusi miasto zwane Kijów” i poleca przenieść stolicę metropo-
lii do Włodzimierza nad Klaźmą. Kijów znalazł się wówczas pod władzą Ol-
gierda, stąd w sensie politycznym włączono go do „Małej Rusi”. Jednakże już 
w 1361 r. nowy patriarcha Kalikst zabrania metropolicie litewskiemu zgłaszać 
pretensje do zwierzchnictwa nad Kijowem i Briańskiem, które powinny być pod-
porządkowane metropolicie Aleksemu. Zezwala jedynie, by litewski metropolita 
był zwierzchnikiem, oprócz trzech swoich biskupstw litewskich (Nowogródka, 
Turowa i Połocka), „także biskupstw Małej Rusi”, ograniczonej wówczas najwy-
raźniej do ziemi halicko-włodzimierskiej. 

W 1370 r. nowy władca ziemi halickiej, król polski Kazimierz Wielki zwrócił 
się do patriarchy Filoteusza z prośbą o mianowanie osobnego metropolity dla 
pozostającej w jego władaniu „Rusi” (Rossii). W piśmie tym prezentuje się jako 
król „Lachii i Małej Rusi” (tes ges Lachias kai tes Mikras Rhōsias)55.

W 1371 r. wielki książę litewski Olgierd skarży się patriarsze na wrogość 
metropolity Aleksego i prosi, by patriarcha wyznaczył osobnego metropolitę „na 
Kijów, Smoleńsk, Twer, Małą Ruś, Nowosil i Niżny Nowogród”. W tym wypadku 
„Mała Ruś” to zapewne Wołyń. Aleksander Sołowjow nie wyklucza jednak, że 
Olgierd mógł myśleć o duchownym podporządkowaniu swojemu metropolicie 
także i ziemi halickiej, zwłaszcza po śmierci Kazimierza Wielkiego.

W 1380 r. nastąpiło rozdzielenie metropolii ruskiej na dwie: „Wielkiej” 
i „Małej Rusi”. W wydanej w tymże roku decyzji soboru patriarszego patriar-
cha Nil szczegółowo opowiada, jak poganin Olgierd chciał podporządkować 
sobie także „Wielką Ruś” (jak wspomniano, zgłaszał on pretensje do Smoleńska, 
Tweru i Niżnego Nowogrodu). Wówczas poprzedni patriarcha Filoteusz (jeszcze 
w 1375 roku) zgodził się posłać „dla Litwy i Małej Rusi” nowego metropolitę 
Cypriana, lecz ten „pragnął wejść również w Wielką Ruś”. Po śmierci metropolity 
Aleksego w 1371 r. patriarcha zgodził się na wybór moskiewskiego protegowa-
nego Pimena na „metropolitę Wielkiej Rusi i Kijowa, ponieważ nie można być 
biskupem Wielkiej Rusi, nie otrzymawszy najpierw dekretu do Kijowa, gdzie 
znajduje się cerkiew soborna i metropolia całej Rusi”. Kijów wyłączono z „Małej 
Rusi”, gdyż przy jego historycznym związku z metropolią „całej Rusi” obstawali 

55 MPH, t. 2, s. 626.
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moskiewscy metropolici Aleksy i Pimen. Zgodnie z wolą patriarchy, Cyprian 
powinien pozostać jedynie metropolitą „Małej Rusi i Litwy”. Michał Hruszewski 
doszedł do wniosku, że jako Małą Ruś trzeba rozumieć w tym wypadku przede 
wszystkim – a być może wyłącznie – biskupstwa wołyńskie, gdyż metropolia 
halicka była wówczas osobna. Podział ten nie utrzymał się jednak długo. W 1388 
roku po śmierci metropolity Pimena Konstantynopol zatwierdził Cypriana jako 
„metropolitę całej Rusi”. 

Nazwa „Mała Ruś” na krótko powróciła do metropolii halickiej. W dekrecie 
patriarszym z 1401 r. stwierdza się, że „metropolita halicki ma prawo święcić bi-
skupów w Małej Rusi”. Metropolia halicka istniała wtedy raczej na papierze, gdyż 
jej wcielenie do metropolii litewskiej praktycznie nastąpiło po 1391 r.56 Zapewne 
w związku z tym określenia „Mała” i „Wielka Ruś” znikają z akt patriarchatu kon-
stantynopolitańskiego. W 1415 r. w Moskwie wybrano na metropolitę Focjusza. 
Wielki książę litewski Witold nie zgodził się uznać go za duchownego zwierzch-
nika „całej Rusi”. Posłuszni mu biskupi wybrali na „metropolitę kijowskiego 
i całego państwa litewskiego” Grzegorza Camblaka. Ostateczne rozdzielenie Ko-
ścioła ruskiego nastąpiło dopiero w 1458 r. Zachodni metropolici zaczęli używać 
tytułu „metropolita litewski i całej Rusi” (metropolita Grzegorz w 1470 r.) lub 
„metropolita kijowski i całej Rusi” (Józef w 1498 r.), wschodni zaś – „metropolita 
moskiewski i całej Rusi”. 

Podsumowując dzieje nazwy „Mała Ruś” w średniowieczu przypomnijmy, 
że po raz pierwszy pojawiła się w dokumencie łacińskim (Russia Mynor) jako 
nazwa państwa halicko-włodzimierskiego. Nieco poźniej użyto jej w aktach pa-
triarchatu konstantynopolitańskiego (Mikra Rhosia), w zasadzie w tym samym 
państwowym znaczeniu. Po upadku państwa halicko-włodzimierskiego zacho-
wała dotychczasowe odniesienie terytorialne. W terminologii bizantyńskiej na 
aspekt państwowo-terytorialny nakładał się wzgląd kościelny, gdyż Ruś halicko-
-włodzimierska od 1305 r. miała własną metropolię. Z czasem patriarchowie 
konstantynopolitańscy zaczęli obejmować nazwą „Mała Ruś” ziemie ruskie 
w składzie (lub sferze wpływów) Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Na początku XV w. nazwa „Mała Ruś” poszła w zapomnienie; nie stoso-
wano jej przez dwieście lat bez mała. W XVI w. metropolici kijowscy używali 
tytułu „metropolita kijowski, halicki i całej Rusi”. „Mała Ruś” bytowała jednak 
w literaturze zachodnioeuropejskiej, o czym świadczy cytowany już przeze mnie 
Pirckheimer (1470–1530), w swoich „Fragmentach historycznych” dzielący „Ruś” 
w granicach państwa polsko-litewskiego na „Białą i Czerwoną, czyli Małą”. 

56 A. Mironowicz, Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2001, 
s. 24.
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Nazwy „Mała” i „Wielka Ruś” pojawiły się ponownie w prawosławnej ter-
minologii kościelnej dopiero pod koniec XVI w. W 1592 r. lwowskie Bractwo 
Zaśnięcia NMP wystąpiło do cara moskiewskiego Fiodora z prośbą o wspomo-
żenie odbudowy zniszczonej w wyniku pożaru cerkwi Zaśnięcia NMP. Prośbę 
tę powinien poprzeć przed carem metropolita tyrnowski Dionizy, nazwany 
w piśmie „egzarchą Wielkiej i Małej Rosji”57. Do prośby dołączono list metropo-
lity Dionizego, który podpisał się jako „egzarcha Małej i Wielkiej Rosji”58.

Metropolita Dionizy to Grek Dionizy Rallu (Ralli), podający się za potomka 
Paleologów. Edukację zdobył w Rzymie, skąd przybył do Rzeczypospolitej pod 
koniec lat siedemdziesiątych XVI w. Odgrywał poważną rolę w początkowym 
okresie istnienia Akademii Ostrogskiej. Na początku lat osiemdziesiątych 
był najpierw archimandrytą dorohobuskim, po czym otrzymał tytuł biskupa 
Kizikos59. Rallu przez pewien czas był jednym z najbardziej zaufanych doradców 
Konstantego Ostrogskiego w sprawach wyznaniowych. Pozostawał też w bliskich 
związkach z papiestwem i działał w kierunku zbliżenia wojewody kijowskiego 
z Rzymem60.

Jako zwolennik unii prawosławnych z katolikami, Rallu przedstawił Rzymowi 
projekt przeniesienia patriarchatu z Konstantynopola do Rzeczypospolitej lub 
utworzenia nowego. Rallu uważał, że aby przyciągnąć Rusinów do Kościoła ka-
tolickiego, trzeba ich pozbawić łączności z patriarchą konstantynopolitańskim. 
To zaś można by osiągnąć przez utworzenie na Rusi nowego patriarchatu, za-
chowującego tradycje i kult prawosławny, lecz podporządkowanego papieżowi. 
Rzym początkowo odniósł się do projektu sceptycznie. Sytuacja uległa zmianie, 
gdy Turcy internowali na wyspie Rodos patriarchę konstantynopolitańskiego 
Jeremiasza II. Myślano o uwolnieniu patriarchy z internowania i zaproponowa-
niu mu, by osiadł w Rzeczypospolitej. Początkowo ukrywano przed wiernymi 
(także i przed Ostrogskim), że patriarcha miałby błogosławieństwo papieskie. 
W 1584 r. papież typował na ewentualnego zwierzchnika przeniesionego 
z Konstantynopola do Rzeczypospolitej patriarchatu autora tego projektu, 
Dionizego Rallu. Ostatecznie jednak, ze względu na brak zgody Jeremiasza II, 

57 митрополит Турновьский кир Дионисие, экзарх Великия и Малыя Росия. AZR, t. 4, 
s. 48. Godność egzarchy przysługuje bezpośredniemu oficjalnemu przedstawicielowi patriarchy 
z rozległymi kompetencjami.

58 Tamże, s. 49.
59 И. И. Мицько, Острозька слов’яно-греко-латинська Академiя (1576–1636), Київ 1990, 

s. 107.
60 T. Kempa, Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525–1608). Wojewoda kijowski i marszałek 

ziemi wołyńskiej, Toruń 1997, s. 104, 122.
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nie doszło do realizacji owego zamysłu61. Do koncepcji powołania w Polsce 
patriarchatu powracano podczas dwukrotnych wizyt patriarchy Jeremiasza II 
w Rzeczypospolitej w latach 1588 i 1589, jednakże bezskutecznie.

Jeremiasz II między pobytami w Rzeczypospolitej odwiedził Moskwę i tam 
ustanowił w 1589 r. nowy patriarchat. Uznał przy tym roszczenia Moskwy, by 
była Trzecim Rzymem, chociaż tylko w dziedzinie politycznej, a nie kościelnej: 
„Odkąd pierwszy Rzym upadł na skutek herezji Apolinariusza, a Drugi Rzym, to 
jest Konstantynopol, opanowany został przez niewiernych Turków, od tego czasu, 
pobożny Carze, wielkie carstwo ruskie, które jest pobożniejsze od dawnych kró-
lestw, jest teraz Trzecim Rzymem (...), a Ty sam jeden tylko pod niebem zwany 
jesteś teraz chrześcijańskim cesarzem nad wszystkimi chrześcijanami na całym 
świecie”62.

Oznaczało to, że Grecy rezygnują z podejmowanych od czasów unii florenc-
kiej prób oparcia się na Rzymie, połączonych z przyciąganiem do tej unii pra-
wosławnych zarówno w państwie polsko-litewskim, jak i moskiewskim. Odtąd 
ostoją Konstantynopola miała być prawosławna Moskwa. Już wkrótce miało to 
przynieść ogromne kłopoty Rzeczypospolitej, której władze i część kręgów pra-
wosławnych zaczęły skłaniać się ku nowej unii wyznaniowej.

Zwrot polityczny Konstantynopola wymagał nowej ideologii, skierowanej 
do prawosławnych mieszkańców Moskwy i Rzeczypospolitej. Pionierem nowej 
idei okazał się Dionizy Rallu, który z takim samym zapałem, z jakim wcześniej 
nakłaniał Konstantego Ostrogskiego do unii z Rzymem63, teraz zaczął głosić 
nowe przesłanie.

Rallu wcześniej wyjechał do Konstantynopola, gdzie pod koniec 1585 r. wy-
święcono go na arcybiskupa tyrnowskiego. Od maja 1591 r. do lutego 1592 r. 
przebywał w Moskwie, dokąd patriarcha konstantynopolitański wysłał go 
z pismem potwierdzającym kanoniczność utworzenia patriarchatu moskiew-
skiego64.

Po powrocie z Moskwy znalazł się we Lwowie. Prośba lwowskiego Bractwa 
Zaśnięcia NMP, datowana 24 lipca 1592 r., napisana była niewątpliwie z inicjaty-
wy Dionizego. Chociaż adres konkretnie dotyczy prośby o wspomożenie finan-
sowe odbudowy zniszczonej w wyniku pożaru cerkwi Zaśnięcia NMP, zawiera 
skargę na trudne położenie „rodu rosyjskiego” w Polsce i rozbudowaną treść 

61 Tamże, s. 104, 128–129.
62 Cyt. za: S. Runciman, Wielki Kościół w niewoli, Warszawa 1973, s. 364.
63 Za sprzyjanie jezuitom na pewien czas stracił zaufanie wojewody kijowskiego. T. Kempa, 

Konstanty..., s. 104.
64 И. И. Мицько, Острозька..., s. 107–108.
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ideologiczną. Autorzy listu nazywają cara Fiodora władcą „znakomitego rodu 
rosyjskiego (великоименитаго рода Росийска)”, stwierdzając że Bóg ustano-
wił go carem „licznego plemienia rosyjskiego (в многороднем племене Росий-
ском)”. Siebie również zaliczają do „wieloplemiennego rodu rosyjskiego”, „rodu 
rosyjskiego i greckiego”, którego opiekunem jest car. Dionizego nazywają nie 
tylko „egzarchą Wielkiej i Małej Rosji”, lecz także „egzarchą wszystkich krajów 
rosyjskich (во вся Росийския страны)”, z czego jasno wynika, że „Wielka i Mała 
Rosja” oraz „wszystkie kraje rosyjskie” to jedno i to samo.

Identyczna terminologia występuje w dołączonym do adresu liście metro-
polity Dionizego do cara Fiodora. Egzarcha Małej i Wielkiej Rusi pisze o „całym 
rodzie rosyjskim”, „rodzie rosyjskim i greckim” oraz „wszystkich krajach rosyj-
skich”. List Dionizego świadczy także, że „Wielka Rosja” to dla niego państwo 
moskiewskie. Cara egzarcha tytułuje bowiem „całej wielkiej Rosji samowład-
nym” (всея великия Россия самодержавный), informuje go również, że po 
opuszczeniu „jego Wielkiej Rosji przesławnego carstwa” (от великия Россия 
преславного ти царства) przybył przypadkowo do Lwowa.

Dionizy Rallu nie musiał być autorem nowej terminologii. Na pewno jednak 
było to dzieło Greków. Tylko oni mogli odgrzebać zapomniane nazwy „Wielka” 
i „Mała Ruś (Rosja)” w swoich archiwach. Prawdopodobnie „odkryto” je podczas 
przygotowań do ustanowienia patriarchatu moskiewskiego. W nowej sytuacji 
z przyczyn ideologicznych zmieniono sens tych nazw, gdyż dawniej nominalną 
metropolią „Wielkiej Rusi”, zgodnie z postanowieniem Konstantynopola, był 
Kijów, a nie Moskwa.

W Moskwie jeszcze przez pół wieku nie używano nowej terminologii. Nato-
miast błyskawicznie przyjęli ją prawosławni Rusini w Rzeczypospolitej, którzy 
odczuwali potrzebę znalezienia oparcia w Moskwie w przeciwstawianiu się 
unii.

Jako pierwszy przejął nazwę „Mała Ruś (Rosja)” Iwan Wiszeński, filar 
prawosławnego piśmiennictwa tych czasów. Prawdopodobnie już w 1592 r. 
skierował ze Świętej Góry Athos posłanie do „narodu ruskiego, litewskiego 
i lackiego”, „w ziemi, zwanej polską, mieszkającego”. Posłanie to, jak powszech-
nie przyjmuje się za Iwanem Franką, powstało w związku z pismem lwowskiego 
bractwa do patriarchy Jeremiasza II z 7 września 1592 r., w którym bractwo 
skarżyło się na biskupa Gedeona Bałabana65. Posłanie nie mogło powstać 
wcześniej właśnie ze względu na kontekst, w jakim u Wiszeńskiego występu-

65 И. Вишенский, Сочинения, подготовка текста, статья и комментарии И. П. Еремина, 
Москва – Ленинград 1955, s. 301–303. 
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je nazwa „Mała Ruś”. Nazwa ta pojawia się bowiem, gdy pisze on, że usłyszał 
z „ziemi lackiej, czyli Małej Rusi (от Лядское земле, сиреч Малое Русии)”, że 
na prawosławnych napadli „heretycy”66. Potwierdza to hipotezę Franki, że na 
górę Athos trafiła skarga lwowskiego bractwa. Pisząc od siebie Wiszeński używa 
tradycyjnej terminologii, jak w cytowanym tytule posłania. Korzysta co prawda 
ze zlatynizowanego terminu „Rusja” (Russia), w przeciwieństwie do pism lwow-
skiego Bractwa Zaśnięcia NMP i metropolity Dionizego, którzy zastosowali 
formę zgrecyzowaną – „Rosja”. Jednakże w swoich późniejszych pismach używa 
na przemian obu form, „Rusja” i „Rosja”.

W napisanej po unii brzeskiej „Poradzie” o popadnięcie w herezję oskarża 
mieszkańców „Małej Rusji” (Малое Русии). Takiej formy używa także w „Krót-
kosłownej odpowiedzi Piotrowi Skardze”67, obocznej zaś (Малое Русcии) w po-
słaniu do bractwa lwowskiego68. Natomiast w posłaniu do księcia Ostrogskiego 
i prawosławnych chrześcijan pisze o „Małej Rosji” (Малое России). Za „Małą 
Ruś” Wiszeński uważał wszystkie ziemie ruskie Korony i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Świadczy o tym umieszczony w „Zaczepce mądrego łacinnika 
z głupim Rusinem” zwrot do „błahoczestiwych i prawosławnych chrześcijan 
Małej Rosji (Малое Росии), bractwa lwowskiego i wileńskiego, także wszystkich 
obywateli podgórskich (...). Pokuciu i Wołyniowi i gdzie głos prawowiernych jest 
słyszany”69. Naród zamieszkujący „Małą Ruś” to według Wiszeńskiego „Rusini”, 
„Ruś” zaś oddzielna jest od „Moskwy”70.

Nowa nazwa szybko trafiła do tekstów pisanych w Wielkim Księstwie Li-
tewskim. W powstałym w 1597 r. polemicznym utworze przeciw unitom pra-
wosławny polemista zarzuca „odszczepieńcom”, że chcieli ograbić patriarchę 
konstantynopolitańskiego „z jego własnej parafii Rusi Małej (з парафии его 
власное Руси Малое)”71.

W „Proteście wileńskiego Bractwa św. Ducha przeciw Hipacemu Pociejo-
wi” z 1601 r. autorzy stwierdzają, iż „są starożytnej religii, którą to wiarę przy-
jęli przodkowie nasi w tej Małej Rosji (Малой России)”. „Krainy Małej Rosji 
(краины Малое России)” należą według nich do królów polskich i wielkich 
książąt litewskich72.

66 Tamże, s. 49.
67 Tamże, s. 22, 130.
68 Tamże, s. 206.
69 Tamże, s. 171.
70 М. В. Лескинен, Этнокофессиональная проблематика в творчестве Ивана Вишенско-

го, Ucrainica et belorossica. Исследования по истории Украины и Белоруссии, вып. 1, Москва 
1995, s. 25.

71 АrchJZR, cz. 1, t. 8, s. 549.
72 АVAK, t. 8, s. 44–45.
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Jednakże równie szybko jak się pojawiła nazwa „Mała Ruś”, znika 
z kart utwórow pisanych w Wielkim Księstwie Litewskim. Występuje tylko 
w dokumentach obcego autorstwa. W 1620 r. patriarcha jerozolimski Teofanes 
w przywileju fundacyjnym dla nowego mińskiego bractwa prawosławnego stwier-
dza, że Mińsk leży w „Małej Rosji” (Малей Росии). Patriarcha mimochodem 
dodaje, że znalazł się w Kijowie wracając z „Wielkiej Rosji” (Великия Росия) od 
księcia Michała Fiodorowicza moskiewskiego73. W 1621 r. Teofanes, odjeżdżając 
z Kijowa, udziela błogosławieństwa wszystkim „błahoczestiwym chrześcijanom 
w Małej Rosji (Малой России) (...) synom cerkwi rosyjskiej wschodniej”74.
W tym samym roku Zachariasz Kopysteński w swojej „Palinodii” sławi „męstwo 
narodu rosyjskiego”, którego część za czasów cara Iwana (Groźnego) zdobyła 
Kazań i Astrachań, „A druga część jafeto-roskiego pokolenia, z Małej Rosji 
(в Малой России) wychodząc (...) przeciw Tatarom i miastom tureckim na morzu 
czółnem walczy”75. Nazwa „Mała Rosja” nie występuje natomiast w Latopisie 
hustyńskim76, co świadczy przeciwko autorstwu Zachariasza Kopysteńskiego. 

Terminów „Wielka” i „Mała Rosja” używał Pambo Berynda. W posłowiu do 
„Anthologionu” (Анфологион) wydanego w 1619 r. pisze do czytelnika o Ławrze 
Pieczarskiej, że leży ona „w Małej Rosji (в Росuи Малой)”77. W 1627 r. w swoim 
„Leksykonie słowianoroskim” (Лексикон славеноросский) sławi „szeroki i wielce 
sławny język słowiański w Wielkiej i Małej Rosji, w Serbii i Bułgarii” (широкий 
и великославный язык славенский в Великой и Малой России, в Cербии
и Болгарии). W posłowiu do innego swojego utworu, „Triodii postnej” (Триодь 
постная), Berynda pisze, że wydano ją „dla Wielkorosów, Bułgarów, Serbów 
i innych podobnych nam w prawosławiu(для Великороссов, Болгаров, Сербов 
и прочих подобных нам в православии)”. Zdaniem A. Sołowjowa, „nam” w po-
słowiu Beryndy znaczy „Małorosom”78. Nie jest to jednak pewne, gdyż Berynda 
takiego pojęcia nie używa. Natomiast co do terminu „Wielkorosowie”, to Pambo 
Berynda widocznie użył go jako pierwszy, gdyż jak dotąd nie odnaleziono wcze-
śniejszych wzmianek o istnieniu narodu o takiej nazwie. Uczony ten chyba jako 

73 АZR, t. 4, s. 509.
74 М. А. Максимович, Об употреблении..., s. 310. O działalności Teofanesa w tym czasie 

zob. A. Mironowicz, Kościół prawosławny w Polsce, Białystok 2006, s. 264–271.
75 А. Соловьев, Великая..., s. 61.
76 Por. Latopis hustyński, oprac., przekład i komentarze H. Suszko, Wrocław 2003, s. 91–238. 

O „Małej Rosji” wspomina tylko Auksenty Joakimowicz we wstępie, napisanym w 1670 r. Tamże, 
s. 91. 

77 М. А. Максимович, Об употреблении..., s. 308.
78 А. Соловьев, Великая..., s. 61–62.



171

pierwszy językoznawca wschodniosłowiański odróżniał też gwary języka ruskie-
go: „litewską” i „wołyńską”, czyli dzisiejszy język białoruski i ukraiński79.

Nowa nazwa – „Mała Rosja” – miała czysto literacki charakter, a używanie 
jej było cechą wysokiego stylu. Widać to wyraźnie w wydanym w 1630 r. przez 
Bractwo Zaśnięcia NMP we Lwowie „Oktoichu...”, gdzie w przedmowie znajdu-
jemy sformułowanie: „w grodzie Małej Rosji Leondopolu (въ граде Леондополи 
малыя Россuя)”80.

Termin „Mała Rosja” stopniowo przyjmował się przede wszystkim w środo-
wisku duchownych. Zwłaszcza metropolici kijowscy, tradycyjnie noszący miano 
„metropolity kijowskiego, halickiego i całej Rusi” stawiali się w niezręcznym 
położeniu, zwracając się (głównie o pomoc finansową) do Moskwy, której me-
tropolitom, a potem patriarchom przysługiwał tytuł również zawierający zwrot: 
„i całej Rusi”. Biskup przemyski Izajasz Kopiński, pisząc w 1622 r. do patriar-
chy moskiewskiego i całej Rusi Filareta, tytułuje go więc „patriarchą Wielkiej 
i Małej Rosji (Росии) i do krańców Wielkiego Oceanu”, sam zaś podpisuje 
się jako „biskup i egzarcha Małej Rosji”81. Metropolita kijowski Hiob Borecki 
w 1624 r. w liście polecającym Pambę Beryndę carowi i patriarsze moskiew-
skiemu pierwszego tytułuje „samodzierżcą moskiewskim i całej Rosji (Росcии)”, 
drugiego zaś „patriarchą moskiewskim i całej Rosji”, nazywa go także „panem 
i pasterzem całej Rosji (господин и пастырь всея России)”. Hiob górnolotnie 
pisze też o berle „wielkiego rosyjskiego chrześcijańskiego mocarstwa” (великоя 
Российскоя христианскоя державы). Siebie skromnie nazywa „metropolitą 
kijowskim”82. Jednakże terminów „Wielka” i „Mała Rosja” Borecki nie stosuje. 
Nie ma ich także w przypisywanym mu dziele pt. „Przestroga” (Пересторога)83.
Wysokiego stylu używa patriarcha Filaret w korespondencji z metropolitą 
Hiobem. W 1630 r. pisze o sobie jako o „patriarsze panującego grodu Moskwy 
i całej Wielkiej Rosji (париарх царствующаго града Москвы и всеа великое 
Росии)”84. Takim samym tytułem określił się później patriarcha Nikon, pisząc 

79 Por. В. В. Німчук, Староукраїнська лексикографія в її зв’язках з россійскою та біло-
руською, Київ 1980, s. 164.

80 М. А. Максимович, Об употреблении..., s. 309; М. Андрусяк, Терміни „руський”, 
„роський”, „російский” и „білоруський” в публикаціях XVI–XIX столить, w: Збірник на 
пошану Ивана Мірчука (1891–1961), рєд. О. Кульчицький, Мюнхен – Нью Йорк – Париж 
– Вінніпег 1974, s. 4.

81 VUR, t. 1, s. 27–28.
82 Tamże, t. 1, s. 48-49.
83 Por. tekst „Przestrogi” opublikowany przez Michajło Wozniaka. М. Возняк, Письменниць-

ка діяльнисть Івана Борецького на Волини и у Львови, Лвів 1954, s. 25–56.
84 VUR, t. 1, s. 81.
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w 1653 r. do Bohdana Chmielnickiego85. Piotr Mohyła, który u siebie wystę-
pował z tradycyjnym tytułem, w pismach do cara nazywa siebie „metropolitą 
kijowskiem, halickim i całej Małej Rosji”86. W suplice z 1642 roku mnisi z mona-
steru hustyńskiego tytułują cara „monarchą i całej Wielkiej Rosji właścicielem”87.
W 1644 r. ihumen monasteru św. Michała w Kijowie, Natanael, w swoich notat-
kach pisze, że w 1620 r. patriarcha Jeremiasz z Kijowa „wyprawił się do Wielkiej 
Rosji (на Великую Россию) do Moskwy”88.

W Moskwie nowej nazwy długo nie znano, w przeciwieństwie do terminów 
„Biała Ruś” i „Wielka Ruś”, przyniesionych tu z Zachodu. Miano „Wielka Rosja” 
wprowadził do piśmiennictwa moskiewskiego były metropolita kijowski (1467–
–1468) Spirydon-Sawa w swoim posłaniu o koronie Monomacha (Послание 
о Мономаховом венце), napisanym po 1513 r. Spirydon-Sawa wychwala wiel-
kiego księcia moskiewskiego Wasila III jako „samodzierżcę i cara Wielkiej Rosji 
(Великия Росия) Wasila Iwanowicza” i jako potomka w linii prostej Włodzimie-
rza Monomacha, o którym pisze, że był to „car Wielkiej Rosji (царь Великия 
Росия)”. W pierwszym wypadku „Wielka Rosja” to konkretne państwo moskiew-
skie, natomiast w drugim – cała Ruś. Spirydon-Sawa w ten sposób podkreślił 
prawa Wasila III do panowania na „całej Rusi”89.

Stopniowo terminy „Wielka Ruś” i „Wielka Rosja” zaczęły oznaczać wyłącz-
nie państwo moskiewskie, jednak nazwy „Mała Ruś” na określenie ruskich ziem 
Rzeczypospolitej w Moskwie w zasadzie nie używano, chociaż była ona znana 
na pewno już w połowie lat trzydziestych XVII w. W 1634 r. podczas negocjacji 
w sprawie zakończenia wojny smoleńskiej strona polsko-litewska nalegała na 
usunięcie z tytułu carskiego zwrotu „i całej Rusi”, twierdząc że jest on jedno-
znaczny z wysuwaniem pretensji do zwierzchności nad ziemiami ruskimi Rze-
czypospolitej. Moskwicini odrzucili to żądanie wyjaśniając, że „Mała Ruś”, która 
należy do Polski i Litwy, nie wchodzi w zakres „całej Rusi” w carskim tytule i nie 
ma żadnego powodu do włączania polsko-litewskiej Rusi do „całej Rusi”. Z tego 
komentarza wynika jasno, że w Moskwie nie uważano „Małej Rusi” za składnik 
„całej Rusi”90.

Nowa nazwa wraz ze swoją ideową treścią przyjmowała się w Moskwie 
opornie. Dopiero w 1648 r. wydano tu „Księgę o jednej wierze” (Книга о вере 

85 Tamże, t. 3, s. 286.
86 М. С. Грушевський, Великая..., s. 81.
87 VUR, t. 1, s. 343.
88 А. Соловьев, Великая..., s. 62.
89 Tamże, s. 59.
90 S. Plokhy, The Cossaks and Religion in Early Modern Ukraine, Oxford 2001, s. 285.



173

единой), przeznaczoną, jak w niej powiedziano, dla wszystkich, którzy odpra-
wiają nabożeństwo „w miłym Bogu języku słowiańskim w Wielkiej i Małej Rusi, 
w Serbach i Bułgarach (богоугодным языком словенским в Великой и Малой 
Руси, в Сербах и Болгарах)”91. „Mała Ruś” znalazła się tu bez wątpienia pod 
wpływem ruskiego piśmiennictwa w Rzeczypospolitej. 

Wszystkie wymienione powyżej przykłady obrazują stosowanie nazwy „Mała 
Ruś” w prawosławnej literaturze religijnej i na ogół wśród elity intelektualnej. 
Jeśli chodzi o wykorzystanie tej nazwy w znaczeniu politycznym w Rzeczypo-
spolitej w pierwszej połowie XVII w., przekazy są co najmniej wątpliwe.

W literaturze przedmiotu cytowany jest rzekomy uniwersał przywódcy ko-
zackiego powstania w 1638 r. Jacka Ostranicy (Jakuba Ostrzanina)92. Ostranica 
miał obwieścić „szlachetnie urodzonym, braci naszej”, mieszkającym „po obu 
stronach Dniepra w Małej Rosji (в Малой России), ojczyźnie swojej, a wraz 
z tym i całemu prostemu narodowi małorosyjskiemu (всему простому народу 
Малороссийскому)”, że postanowił wystąpić z wojskiem zaporoskim „na Ukrainę 
Małorosyjską (на Украину Малороссийскую) by podźwignąć z Bożą pomocą 
was, naród nasz prawosławny, z jarzma Lachów”. Gotów jest skorzystać z usług 
ludzi, którzy „życzą dobra upadłej ojczyźnie swojej małorosyjskiej (отчизне 
своей Малороссийской)” i wspomina o listach poprzedniego hetmana posła-
nych „w naród małorosyjski”93. Zdaniem A. Sołowjowa, w uniwersale Ostranicy 
jasno wyrażone są nowe pojęcia „ojczyzny małorosyjskiej” i „narodu małoro-
syjskiego”94. O tym, że Ostranica zwrócił się „już nie do Kozaków, ale do całego 
narodu” [podkreśl. autora – O. Ł.] przekonana jest także Natalia Jakowenko95.
Czy jednak tak było w rzeczywistości? 

Podobne zwroty znalazły się w rzekomym uniwersale Bohdana Chmielnickie-
go z 1648 r. – „hetmana sławnego Wojska rejestrowego Zaporoskiego i całej po obu 
stronach Dniepra istnej Ukrainy Małorosyjskiej (Украины Малороссийской)”, 
skierowanym do „małorosyjskich (Малороссийским) po obu stronach 
Dniepra ludzi”. Hetman donosi „wszystkim w ogóle Małorosjanom (всем обще 
Малоросияном)”, którym „droga jest jedność ojczyzny naszej, Ukrainy Małoro-
syjskiej”, że przystąpił do walki o uwolnienie od „lackich nieszczęść całego narodu 
małorosyjskiego (всего народа Малороссийского)”96. Wcześniej, jesienią 1647 

91 А. Соловьев, Великая..., s. 63.
92 Tamże, s. 62.
93 П. Кулиш, Записки..., s. 293–307.
94 А. Соловьев, Великая..., s. 62.
95 N. Jakowenko, Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, Lublin 

2000, s. 201.
96 DZR, s. 312; DBCh, Aneks, № 19, s. 645–649; UBCh, Aneks I, № 10, s. 252–256.
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roku, hetman Bohdan Chmielnicki miał pisać do pułkownika Iwana Barabasza, 
że trzeba prosić króla i senat o nowy przywilej „dla potwierdzenia praw i wolności 
kozackich i małorosyjskich” oraz że „takie przywileje potrzebne są całemu naro-
dowi małorosyjskiemu”97. O „narodzie małorosyjskim, po obu stronach Dniepru 
będącym” mieli też pisać Kozacy zaporoscy do hetmana Chmielnickiego 3 lutego 
1654 r., przed zawarciem ugody perejasławskiej98. Sam zaś Chmielnicki miał 
używać podobnej terminologii w jednym z uniwersałów z 1653 r., skierowanym 
rzekomo do „Małorosjan”99. Autentyczność uniwersału Chmielnickiego od po-
czątku była kwestionowana. Dzisiaj w najlepszym wypadku „dokument” ten wy-
stępuje jako „stylizacja Samuela Wełyczki”100. Koncept „Ukrainy Małorosyjskiej 
po obu stronach Dniepra” należy do Wełyczki, gdyż to dla jego generacji aktual-
ny był problem połączenia lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Ukrainy101. W związku 
z tym odwoływanie się do omówionych dokumentów (w tym także uniwersa-
łu Ostranicy) w badaniu świadomości narodowej ukraińskiej elity w pierwszej 
połowie XVII w. jest nieuzasadnione. 

Aleksander Sołowjow wskazuje na dwa wczesne wypadki rzekomego użycia 
tytułu „samodzierżca Wielkiej i Małej Rosji” przez cara Aleksego Michajłowicza 
– w dokumentach z 19 grudnia 1649 r. i 20 sierpnia 1652 r. Badacz ten wyraża 
jednak wątpliwość, czy dokumenty te są oryginalne, czy też tytuł carski zmie-
niono podczas późniejszego przepisywania. Zdaniem Sołowjowa, ponieważ 
rozmowy o podporządkowaniu się Moskwie Chmielnicki zaczął jeszcze w 1648 
roku, mogło to wpłynąć na zapisaną w dokumentach formę carskiego tytułu102.

W sposób niekwestionowany nazwa „Mała Ruś” pojawia się w materiałach 
kozacko-moskiewskich pertraktacji toczonych latem 1651 r., po klęsce berestec-
kiej. Pisarz Wojska Zaporoskiego Iwan Wyhowski mówił moskiewskiemu wy-
słannikowi, poddiaczemu Grzegorzowi Bogdanowowi, by ten przekazał carowi, 
że czas już najwyższy, aby car przyjął „prawosławnych chrześcijan, całą Małą 
Ruś (православных христиан всю Малую Русь)” pod swoje zwierzchnictwo. 
Podobny zwrot występuje w tej relacji trzykrotnie103. W następnej relacji tegoż 

97 А. Соловьев, Великая..., s. 62.
98 М. А. Максимович, Об употреблении..., s. 310–311.
99 DBCh, Aneks, № 20, s. 649–650; UBCh, № 11, s. 256–258.
100 W. A. Serczyk, Granice Ukrainy w kronikach „ruskich” i kozackich XVII–XVIII wieku,

w: Aere perennius. Profesorowi Gerardowi Labudzie dnia 28 XII 2001 roku w hołdzie, Poznań 2001, 
s. 140; UBCh, s. 252.

101 Zob. F. Sysyn, The Cossack Chronicles and the Development of Modern Ukrainian Culture 
and National Identity, „Harvard Ukrainian Studies”, vol. 14, 1990, no. 3/4. Adelphotes: A Tribute to 
Omeljan Pritsak by his Students, s. 603.

102 А. Соловьев, Великая..., s. 63
103 VUR, t. 3, s. 117–118.
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wysłannika Wyhowski nadal mówi o „Małej Rusi”. Zapewnia, że metropolita ki-
jowski Sylwester gdyby mógł, pojechałby do cara osobiście „bić czołem od Małej 
Rusi” i Kozaków. O oddaniu się pod carską obronę Wojska Zaporoskiego „i całej 
Małej Rusi, prawosławnych chrześcijan” miał też mówić hetman Chmielnicki 
metropolicie nazaretańskiemu Gabrielowi w obecności carskiego wysłannika104.
W obu relacjach Bogdanowa termin „Mała Ruś” ma charakter zbiorczy i wyraź-
nie odnosi się do wszystkich prawosławnych w Rzeczypospolitej. Kraj, w którym 
Bogdanow przebywał wraz z metropolitą Gabrielem, to tradycyjnie „ziemia li-
tewska”105, a terytorium kozackie – „Ukraina”106. W sierpniu 1653 r. hetman pisze 
do cara, że król polski chce zgubić „naród prawosławny chrześcijański z całej 
Małej Rosji”, lecz cara tytułuje tradycyjnie „samodzierżcą całej Rusi”107 .

Terminologię używaną wówczas przez stronę moskiewską doskonale oddaje 
relacja wysłanego do hetmana Chmielnickiego moskiewskiego posła Grzegorza 
Unkowskiego z 13 marca – 22 maja 1649 r.108 Swego władcę Unkowski wielo-
krotnie tytułuje „carem i wielkim księciem Aleksym Michajłowiczem panem 
całej Rusi (государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии)”. 
Jego państwo to „Państwo Moskiewskie (Московское государство)”. Rzecz-
pospolita to Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie (Корона Польская 
и Великое княжество Литовское) lub, w skrócie, Polska i Litwa (Польша 
и Литва). Poseł przybył do „ziemi zaporoskiej (Запороская земля) do hetmana 
Wojska Zaporoskiego Bohdana Chmielnickiego i Wojska Zaporoskiego”109.
Według Unkowskiego, hetman wyjaśniał mu, że szuka i pragnie carskiej opieki, 
gdyż od czasu przyjęcia chrztu przez św. Włodzimierza łączyła jego ziomków 
z państwem moskiewskim jedna wiara i jedna władza. Chmielnicki miał przy 
tym stwierdzić: „A odłączyły nas nieprawdami swoimi i gwałtem przewrotne 
Lachy, a po której stronie Wojsko Zaporoskie i cała Biała Ruś będzie, ta strona 
silna wszystkim nieprzyjaciołom będzie (А отлучыли нас неправдами своими 
и насилием луавые ляхи, и в которой стороне Запороское Войско и вся 
Белая Русь будет, та сторона сильна всем непртятелем будет)”110. Dalej 
hetman miał oświadczyć: „A wolą Bożą ostatniemu z ludzi [Bóg] mi nakazał 
nad Wojskiem Zaporoskim i nad Białą Rusią w wojnie tej naczelnikiem być 

104 Tamże, s. 120–123.
105 Tamże, s. 120.
106 Tamże, s. 107, 110, 113, 115.
107 Tamże, s. 365.
108 Tamże, t. 2, s. 145–162.
109 Tamże, s. 145, 148, 153.
110 Tamże, s. 152.
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i nad Lachy i Litwą zwycięstwo odnieść” (А изволением божим последнему 
в человецех мне повeлел над Войском Запороским и над Белою Русью в войне 
сей начальником быти и над ляхи и над литвою победу меть). Według 
relacji Unkowskiego, hetman mówił też o tym, że Polacy i Litwini proponowali 
mu pozostanie pod ich władzą, w zamian obiecali zachować prawosławie i nie 
utrzymywać polskich (tzn. katolickich) duchownych i naczelników „w miastach 
Wojska Zaporoskiego i w całej Białej Rusi (в городех Войска Запороского и во 
всей Белой Руси)”. Chmielnicki miał odpisać królowi i senatowi, by pokój mię-
dzy nimi stanął na tym, „że im, Lachom i Litwie, do nas, Wojska Zaporoskiego 
i do Białej Rusi sprawy nie mieć. I ustąpili by mnie i Wojsku Zaporoskiemu całej 
Białej Rusi po te granice, którymi władali błahoczestiwi wielcy książęta, a my 
w poddaństwie i niewoli być u nich nie chcemy (что им, ляхом и литве, до нас, 
запороского Войска и до Белой Руси дела нет. И уступили бы мне и Войску 
Запороскому всей Белой Руси по тем границам, как владели благочестивые 
великие князи, а мы в подданстве и в неволе быти у них не хотим)”.

Unkowski przypisuje użycie nazwy „Biała Ruś” także innym spotkanym 
w siedzibie Chmielnickiego osobom. Przekazując słowa wysłańców metropolity 
kijowskiego Sylwestra Kossowa oraz archimandrytów Ławry Peczerskiej Józefa 
Tryzny i słuckiego Melecjusza do hetmana pisze, że skarżyli się oni na to, że 
„w Kijowie i całej Białej Rusi” żyją w strachu z powodu prześladowań zarządzo-
nych przez króla i senat. Jednakże metropolita Sylwester Kossow w swoim piśmie 
do cara Aleksego Michajłowicza z 20 lipca 1649 r. twierdzi, że jest pasterzem 
Kijowa „i całej Małej Rosji (и всея Малыя Росии)”111.

Do słownika Unkowskiego należy bez wątpienia także nazwa „Biała Ruś” 
występująca w jego wzmiankach o tym, że dowiadywał się od „całego Wojska 
Zaporoskiego i całej Białej Rusi”, czy chcą poddać się władzy cara i o tych „lu-
dziach Zaporoskiego Wojska i Białej Rusi”, którzy przybyli z Donu do hetmana.

O „Białej Rusi” Chmielnickiego pisze także w grudniu 1649 r. carski goniec 
G. Kunakow, przekazując postanowienia umowy zborowskiej. Jego zdaniem, 
w pierwszym punkcie umowy zdecydowano: „W Kijowie i w całej Białej Rusi 
w grodach i w miastach i w miasteczkach i we wsiach unii i unickich cerkwi ma 
nie być”. Natomiast w punkcie dziesiątym – jego zdaniem – postanowiono, że 
„z Wojska Zaporoskiego, i z Kijowa, i z Białej Rusi za rzekę Dniepr do państwa 
polskiego i litewskiego ludziom wszelkiego stanu na handel jeździć wolno i bez 
zaczepki”112. Tymczasem w oryginalnym tekście „Punktów o potrzebach Wojska 

111 Tamże, s. 221.
112 Tamże, s. 303–304.
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Zaporoskiego”, przedstawionych królowi, nie ma ani słowa o „Białej Rusi”; raz 
tylko wymieniono „Ruś”, przy czym w znaczeniu etnicznym113.

„Wielkim hetmanem Białej Rusi” nazwał Chmielnickiego metropolita 
macedoński Halaktion w liście do cara Aleksego Michajłowicza z 27 sierpnia 
1649 r. List znany jest tylko w tłumaczeniu z greckiego oryginału, trudno więc 
stwierdzić, czy Halaktion rzeczywiście użył tej nazwy. Przekład charakteryzuje 
tradycyjna moskiewska terminologia, gdyż mowa w nim o „państwie litewskim”, 
„Litwie”, „królu litewskim” (литовский король) i nawet Jeremi Wiśniowiecki 
nazwany jest „litewskim hetmanem”114. Moskwicini wciąż używają takiej termi-
nologii. W październiku 1651 r. car posyła Wasila Unkowskiego do Bohdana 
Chmielnickiego, do Czehrynia, „w stronie litewskiej”115. W 1649 r. wojewoda 
bobricki Cyryl Uszakow pisze, że handlarze jeżdżą bez pozwolenia „w Litwę”, 
chociaż mowa tu bez wątpienia o terytorium Korony116. W tym samym mie-
siącu putywlscy wojewodowie Sieńka Prozorowski i Iwan Łapunow donoszą, 
że król i Polacy ustąpili hetmanowi Chmielnickiemu „litewskie ziemie i grody 
po rzekę Słucz i po Dniestr”. Piszą też, że sprzymierzeni z Kozakami Tatarzy, 
wracając na Krym, zdobyli liczne „litewskie miasta na Wołyniu, na Podolu 
i pod Kołomyją”117. Często też można się natknąć w moskiewskich dokumentach 
na określenie „strona litewska” (литовская сторона), oznaczające wszystkie 
ziemie na wschód od granicy państwa moskiewskiego z Rzecząpospolitą. We 
wrześniu 1649 r. Prikaz Poselski poleca Grzegorzowi Nieronowowi, posłowi do 
Chmielnickiego, „jechać na litewską stronę do hetmana”118. W innym dokumen-
cie występuje przybysz-handlowiec z „litewskiej strony miasta Hadziacza”119.
Dla putywlskiego wojewody Prozorowskiego, jak również Prikazu Poselskiego 
Baturyn to „litewskie miasto”, „miasto w Litwie”120. „Z Litwy” przybywa w 1650
roku na Don syn hetmana Chmielnickiego, Tymoteusz121. Przykłady takie można 
by mnożyć, jednak już te przytoczone pozwalają uznać, że list Halaktiona zawiera 
potoczną terminologię moskiewską, a nie hetmańską. 

Nie tylko Moskwicini nazywają wówczas ruskie ziemie Rzeczypospoli-
tej „ziemią litewską”. W 1651 r. metropolita Sylwester Kossow, pisząc do cara, 

113 DBCH, № 68, s. 128–130.
114 VUR, t. 2, s. 232.
115 Tamże, t. 3, s. 146.
116 Tamże, t. 2, s. 131.
117 Tamże, s. 244.
118 Tamże, s. 255.  
119 Tamże, s. 332.
120 Tamże, s. 333, 402.
121 Tamże, s. 408–409.
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tytułuje się „metropolitą kijowskim, halickim i całej Małej Rosji”. Jednakże 
o toczącej się na terytorium Rzeczypospolitej wojnie pisze: „obecna w naszej 
ziemi litewskiej wojna domowa (в нашой литовской земле межиусобная 
нынешная брань)”122.

Niezwykle ciekawą wypowiedź zaporoskiego pisarza generalnego Iwana 
Wyhowskiego przekazali moskiewscy posłowie do Bohdana Chmielnickiego, 
Rodion Streszniew i Martemian Briedychin, w relacji ze stycznia 1654 r. Otóż 
Wyhowski mówił im, że „ma on w Białej Rusi, która [rozciąga się] od Smoleńska 
do Kijowa, i do Czernihowa, i do Białej Cerkwi, i do Starego Konstantynowa, 
swoich i przyjaciół”. Gdy tylko car przyjmie hetmana i całe Wojsko Zaporoskie 
w poddaństwo, Wyhowski pośle listy „w Białą Ruś” i ich o tym zawiadomi, 
a oni, „wszyscy Biała Ruś”, radzi byliby być u cara w poddaństwie, gdyż cierpią 
wielkie prześladowania od Lachów. Wyhowski przekaże swoim przyjaciołom, 
by „w Białej Rusi wszystkich Biełoruśców” namawiali, aby przyjęli carską pro-
tekcję, i oczekuje, że „wszyscy Biała Ruś”, biorąc przykład z Kozaków, będą pod 
carską protekcją. A to, o czym go „z Białej Rusi” poinformują, Wyhowski prze-
każe natychmiast carowi do wiadomości123.

W tej relacji posłów moskiewskich „Biała Ruś” występuje w dwóch znacze-
niach – jako nazwa terytorium i jako nazwa zbiorcza „wszystkich Biełoruśców”. 
Treść tego terminu wywołała kontrowersje wśród białoruskich badaczy. Zdaniem 
Pawła Urbana, kontekst, w jakim posłowie użyli pojęcia „Biała Ruś” świadczy, 
że Moskwicini nazywali tak również wschodnie ziemie Ukrainy124. Polemizując 
z Urbanem, językoznawca i historyk Jan Stankiewicz doszedł do wniosku, że 
Wyhowski określił etniczne terytorium białoruskie, którego granica z teryto-
rium ukraińskim, zdaniem tegoż Stankiewicza, biegnie nieco poniżej Żytomie-
rza – Ostroga – Równego – Łucka do Włodzimierza Wołyńskiego, Biała Cerkiew 
zaś leży blisko tej granicy. Pomyłkowo miał być wymieniony przez Wyhowskie-
go tylko Stary Konstantynów. Stankiewicz dopuszcza także, że Wyhowski ustnie 
przedstawił moskiewskim posłom granicę między „Białą Rusią” a „Czerkasami”, 
ci zaś niedokładnie jego wypowiedź zrozumieli i błędnie przekazali125. Nazwę 
„Czerkasy” Stankiewicz uważa za nazwę własną wschodnich Ukraińców126.
Badacz ten w swojej pracy przypisuje Wyhowskiemu białoruskie pochodzenie, 

122 Tamże, t. 3, s. 157–158.
123 Tamże, s. 402.
124 П. Урбан, У сьвятле гістарычных фактаў, Мюнхен 1972, s. 66.
125 Я. Станкевіч, Гістарычныя творы, Менск 2003, s. 666.
126 Tamże, s. 611, 652–653, 666.
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na tej podstawie, że Wyhowscy pochodzili spod Owrucza, a całemu temu rodowi 
– białoruski patriotyzm127.

Wypowiedzi Wyhowskiego nie można analizować poza kontekstem jego 
rozmów z moskiewskimi posłami. Były to rozmowy utajnione przed hetma-
nem, którego pisarz generalny miał się obawiać. Wyhowski złożył tajną przy-
siegę wierności carowi (nie miejsce tu na rozważania, czy był w tym szczery). 
Fragment poświęcony „Białej Rusi” poprzedza opowieść pisarza generalnego 
o tym, że hetman wcześniej przyjął zwierzchnictwo chana krymskiego, lecz ten 
nie dotrzymał warunków umowy i spustoszył kozackie miasta i wsie. Wyhowski 
więc rozmawiał z Moskwicinami o przeciągnięciu na ich stronę ludności teryto-
rium pozostającego pod władzą kozacką. Możliwe też, że pochwalił się przy tym, 
że ma przyjaciół pod Smoleńskiem, gdyż to musiało ich interesować z uwagi 
na zbliżającą się wojnę. Relacja utrzymana jest w moskiewskiej terminologii. 
Posłowie wybierają się najpierw „do litewskiego pogranicznego grodu”, „do li-
tewskiego grodu Krasnego”. Rozmawiają z hetmanem o współpracy kozackich 
pułkowników z moskiewskimi wojskowymi w czasie przygotowań do wojny 
wzdłuż „granicy litewskiej”. Wojsko Zaporoskie nazywają w czasie rozmowy 
z Wyhowskim „czerkaskim wojskiem”; „czerkaskie” są także miasta i wsie spu-
stoszone przez Tatarów. Wydaje się więc, że również „Biała Ruś” i „Białoruścy” 
należą w tej relacji do terminologii moskiewskiej.

W związku z powyższym można stwierdzić, że strona moskiewska nie 
uważała państwa Bohdana Chmielnickiego za „Małą Ruś”. Car nie mógł przyjąć 
tytułu „pana Wielkiej i Małej Rosji” przed ugodą perejasławską, gdyż nie miał 
do tego żadnych podstaw prawnych, a „Mała Rosja” istniała wówczas tylko 
w wyobrażeniu ruskich hierarchów prawosławnych i pisarzy, i tylko z rzadka 
występuje w wypowiedziach i pismach hetmana Chmielnickiego. Car nosił tytuł 
„samodzierżcy całej Rusi” i tak go tytułował hetman. Natomiast carskie państwo 
to „Państwo Moskiewskie”. Termin „Państwo Moskiewskie” (lub „Carstwo Mo-
skiewskie”), w przeciwieństwie do nazwy „Ruś”, występuje w bardziej politycz-
nym kontekście i pojawia się w nazewnictwie moskiewskim po wielkiej smucie, 
z okazji elekcji Michała Romanowa128. Sąsiadujące z Moskwą ruskie kraje 
Rzeczypospolitej określane są w dokumentach często jako „Litwa” lub rzadziej 
– jako „Biała Ruś”, bez względu na to, czy mowa o ruskich ziemiach Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, czy też Korony. W postanowieniu moskiewskiego Soboru 

127 Tamże, s. 597, 638. Stankiewicz zamiast terminu „białoruski” używa stale własnego terminu 
„wielkolitewski”.

128 P. Bushkovitch, National Consciousness in Russia, „Harvard Ukrainian Studies”, vol. 10, 
1986, no. 3/4. Concepts of Nationhood in Early Modern Europe, s. 374–375.
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Ziemskiego z 11 października 1653 r. o przyjęciu pod carskie zwierzchnictwo 
Wojska Zaporoskiego występuje wyłącznie tradycyjna terminologia moskiew-
ska. Car tytułowany jest „samodzierżcą całej Rusi”. Sobór rozprawia „o sprawach 
litewskich i czerkaskich”. Kozacy zaporoscy nazywani są „zaporoskimi Czerka-
sami”, a ich terytorium – „Ukrainą”. Mowa też o nadchodzącej wojnie z „królem 
litewskim”129.

Niemniej jednak „Małą Ruś” uznano w końcu oficjalnie z politycznego 
punktu widzenia. Wysłane pod koniec 1653 r. do Bohdana Chmielnickiego 
carskie poselstwo z Wasilem Buturlinem na czele otrzymało 27 grudnia od cara 
akta „o Kijowie, i o Czernihowie i o całej Małej Rusi (Малой Руси)”130.

Perejasławski protopop, witając moskiewskich posłów, rozwodził się o po-
łączeniu w jedno „Małej i Wielkiej Rosji” pod panowaniem „cara wschodnie-
go”131. Z kolei Chmielnicki i Wyhowski 17 stycznia mówili posłom, że Kijów 
i cała „Mała Ruś” (Малая Русь) to wieczna własność cara132. Hetman 18 stycz-
nia przemawiał do „ludu” zebranego na „radę”, by wybrać władcę spośród 
czterech kandydatów: sułtana tureckiego, chana krymskiego, króla polskiego 
i czwartego, którym jest „prawosławny Wielkiej Rosji (Великия Росия) pan car 
i wielki książę Aleksy Michajłowicz całej Rusi samodzierżca wschodni”. Zachę-
cając zebranych do złożenia przysięgi carowi przekonywał, że są „jednym ciałem 
cerkwi prawosławnej Wielkiej Rosji”, a car „ulitował się nad rozjątrzeniem nie 
do ścierpienia cerkwi prawosławnej w naszej Małej Rosji (Малой Росии)”133.
Po zawarciu ugody Chmielnicki wysłał do cara pismo (datowane 18 stycznia), 
w którym zawiadamia go o tym fakcie i po raz pierwszy tytułuje „samodzierżcą 
całej Wielkiej i Małej Rosji”134. Po otrzymaniu listu hetmana i relacji o zawarciu 
ugody także car zaczął używać nowego tytułu. Gdy w lutym car wysyła gońca 
do hetmana, w piśmie do niego występuje już z tytułem „całej Wielkiej i Małej 
Rusi samodzierżcy (всеa Великая и Малая Русiи самодержца)”, natomiast 
w instrukcji dla gońca nakazuje tytułować się „samodzierżcą całej Wielkiej 
i Małej Rosji (всеa Великая и Малая Росuи самодержцем)”, chociaż poza tym 
w treści instrukcji wymieniany jest ze starym tytułem „cara i wielkiego księcia 
całej Rusi (царя и великого князя всея Русuи)”135. Dokumenty wręczone car-

129 VUR, t. 3, s. 406–414.
130 Tamże, s. 502.
131 М. С. Грушевський, Великая..., s. 79; AJZR, t. 10, s. 206.
132 VUR, t. 3, s. 460; АJZR, t. 10, s. 217.
133 Tamże, s. 460–461.
134 АJZR, t. 10, s. 261.
135 М. С. Грушевський, Великая..., s. 79.
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skiemu gońcowi odzwierciedlają moment wprowadzenia nowej tytulatury. Naj-
pierw do odwiecznego tytułu „pana i samodzierżcy całej Rusi”, pochodzącego 
jeszcze z XV w., dodano określenia „Wielkiej i Małej”, po czym zlatynizowaną 
formę nazwy „Rusi” – „Rusji” (Русuи) zastąpiono zgrecyzowaną formą „Rosji” 
(Росuи). Pewna niekonsekwencja w carskiej tytulaturze utrzymuje się jeszcze 
przez pewien, dość jednak krótki czas. W swoich pismach datowanych 17 lutego 
hetman tytułuje cara w nowy sposób136, lecz kiedy poselstwo kozackie przybyło 
do Moskwy, w carskim ukazie z 11 marca, ustalającym ceremonię jego wjazdu, 
Aleksy Michajłowicz tytułuje siebie „carem i wielkim księciem całej Rusi”137.
Natomiast w programie ceremonialnej audiencji dla tego poselstwa car występu-
je z nowym tytułem „całej Wielkiej i Małej Rosji samodzierżcy”138.

W listach do wojewody wołoskiego Macieja i wojewody mołdawskiego 
Stefana z 17 lutego 1653 r. car tytułuje siebie w nowy sposób („samodzierżcą 
Wielkiej i Małej Rosji”) i zawiadamia wojewodów, że pod jego zwierzchnictwo 
oddał się hetman Bohdan Chmielnicki „i całe Wojsko Zaporoskie z miastami 
i ziemiami, które w Małej Rosji należą do księstwa kijowskiego i czernihowskie-
go, i cała Mała Ruś”139. Pozwala to wyrazić przypuszczenie, że akty „o Kijowie, 
i o Czernihowie i o całej Małej Rusi” przesłane Buturlinowi 17 grudnia poprzed-
niego roku dotyczyły właśnie odwołania się do tradycji Wielkiego Księstwa Ki-
jowskiego. „Mała Rosja” i „Mała Ruś” mają tu, jak się zdaje, odmienne znaczenie 
– „Mała Rosja” oznacza terytorium należące do Wojska Zaporoskiego, natomiast 
„Mała Ruś” to nazwa zbiorcza jego mieszkańców.

W „Artykułach Bohdana Chmielnickiego”, określających położenie Ukrainy 
w składzie państwa moskiewskiego, zatwierdzonych przez cara i Dumę bojarską, 
hetman wypowiada się w imieniu swoim, Wojska Zaporoskiego „i całego świata 
chrześcijańskiego rosyjskiego”. W „Artykułach” mowa jest m.in. o obronie 
„Ukrainy” przez wojska carskie i o dochodach „w Małej Rosji”140. O tym, że 
przymiotnik „rosyjski” należy do słownictwa Chmielnickiego, świadczy jego 
oryginalny list z kwietnia 1654 r., w którym hetman prosi cara, by potwierdził 
kijowianom „prawa, przywileje i wolności ich dawne, od wieków przez błaho-
czestiwych książąt i panów rosyjskich (княжат i панов рос йских) i królów 
polskich nadane”141.

136 VUR, t. 3, s. 547.
137 М. С. Грушевський, Великая..., s. 79–80.
138 VUR, t. 3, s. 554–555.
139 Tamże, s. 543–545.
140 Tamże, s. 561, 563–564.
141 Tamże, s. 573.
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Wkrótce po ugodzie perejasławskiej moskiewski poseł Wasil Buturlin 
zaczął także Sylwestra Kossowa tytułować „metropolitą kijowskim, halickim 
i całej Małej Rosji”142. Kossow już kilka lat wcześniej, jak o tym wspomniano, 
w liście do cara nazywał siebie „pasterzem Kijowa i całej Małej Rosji”. W relacji 
Buturlina Kossow określa cara dawnym mianem pana i cara „całej Rusi”, co 
Michał Hruszewski uznał za dowód na to, że metropolita kijowski nie miał nic 
wspólnego z wcześniejszym ogłoszeniem w Perejasławiu cara „panem całej Wiel-
kiej i Małej Rosji”143. Jednakże w relacji ze spotkania z Kossowem również Butur-
lin tytułuje cara „samodzierżcą całej Rusi”, widocznie z przywyczajenia144. Strona 
moskiewska w dokumentach wewnętrznych nadal nazywa Kijów „grodem bia-
łoruskim”, jak w rozkazie z 10 lutego 1654 r. dla wojewodów Fiodora Kurakina 
i Fiodora Wołkońskiego, którzy mieli dowodzić moskiewską załogą Kijowa145.

Zarówno wprowadzenia do tytułu carskiego określenia „Wielkiej i Małej”, jak 
i zamiany „Rusji” na „Rosji” dokonano ponad wszelką wątpliwość pod wpływem 
strony kozacko-ruskiej146. Zdaniem M. Hruszewskiego, obdarzając cara tytułem 
„pana Małej Rosji”, hetman Chmielnicki i jego otoczenie prawdopodobnie 
spodziewali się, że z pomocą Moskwy zjednoczą pod swoją władzą wszystkie 
ziemie prawosławnej metropolii kijowskiej i w ten właśnie sposób car będzie ich 
zwierzchnikiem, „panem Wielkiej i Małej Rosji”147.

Biała Ruś w czasie powstania Chmielnickiego

Nazwę „Biała Ruś” na oznaczenie całej Rusi w granicach Rzeczypospolitej 
wkładali w usta Chmielnickiego i Wyhowskiego autorzy moskiewskich relacji. 
Niemniej jednak terytorialne pretensje przywódców Kozaczyzny sięgały nie-
wątpliwie „Białej Rusi” w znaczeniu nadawanym jej przez mieszkańców Rze-
czypospolitej, czyli terytorium nad Dnieprem i Dźwiną w granicach Wielkiego 
Księstwa Litewskiego.

W czasie spotkania z komisarzami polskimi 23 lutego 1649 r. w Perejasławiu 
hetman deklarował: „Za hranyciu na wojnu ne pojdu (...). Dosyć nam na Ukraini, 
i Podolu, i Wołyniu. Teper dosyt wczasu i dostatku w zemli i kniazistwie swym 

142 Tamże, s. 479.
143 М. С. Грушевський, Великая..., с. 81. 
144 АJZR, t. 10, s. 253–254. 
145 VUR, t. 3, s. 526.
146 М. С. Грушевський, Великая..., s. 78; А. Соловьев, Великая..., s. 63.
147 М. С. Грушевський, Великая..., s. 82.



183

po Lwow, Chełm i Halicz”148. Zgodnie z tą wypowiedzią państwo Chmielnickie-
go miało się zatem ograniczać do ruskich ziem należących dotąd do Korony Pol-
skiej. Jednakże jeszcze w 1648 r. hetman miał się zwrócić do sułtana tureckiego 
z propozycją, by przyjął pod swoje zwierzchnictwo Wojsko Zaporoskie, informu-
jąc go przy tym: „A nam Pan Bóg w nagrodę krzywd naszych, większą połowicę 
Królestwa Polskiego: Ukrainę, Białą Ruś, Wołyń, Podole ze wszytką Rusią aż po 
Wisłę pozwolił odebrać”149. Zdaniem Wiktora Horobecia, „wszytka Ruś” w tym 
wypadku to Ruś Halicka150. Jest to lekcja błędna, gdyż Chmielnicki podpisany 
jest pod listem jako „hetman Wojska Zaporoskiego i wszytkiej Rusi”. List na ogół 
wywołuje pewne wątpliwości co do swojej autentyczności151. Terminologia geo-
graficzna listu nie budzi jednak żadnych zastrzeżeń. W swoim rzekomym liście 
Chmielnicki nie wspomina o niektórych ruskich ziemiach Korony i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, a zwłaszcza o Polesiu. Możliwe więc, że w tym wypadku 
„Biała Ruś” to już ogólna nazwa ruskich ziem Wielkiego Księstwa, podobnie jak 
u Filipa Kazimierza Obuchowicza, który w 1648 r., po śmierci króla Władysła-
wa IV Wazy, zanotował w swoim diariuszu: „Już Chmielnicki tak dalece swoje 
swawolne kupy przez rebeliją chłopską po wszystkiej Ukrainie rozpuścił, że 
szlachta z Wołynia, Kijowa, Bracławia, Podola, na pował uciekli, zamki potężne 
przez zdradę chłopską odebrane, gdzie się kolwiek szlachta zawarła, oparć się 
nigdy nie mogły. Wojska gotowego nie było, obrona dopióro na konwokacji 
namówiona żadnego wstrętu nie czyniła. Zdało się Rzpltej posłać do niego ko-
misarzów. Lecz zdrajca chytrze ich zwlekając czas łowił, na Ordę czekając, aż też 
i wojsko koronne blisko 30 000 zgromadziwszy się pode Lwowem, ku tej larwie 
piekielnej pociągnęło. W tym czasie w Litwie u nas tenże ogień przez hultajskie 
od Chmielnickiego kupy zapuszczony, tak dalece się zajął, że powiaty Starodub, 
Rzeczyca, Mozyr, Pińsk, Brześć i innych zamków niemało na Białej Rusi, do 
szczętu zniszczono; szlachta jedni trupem padli, drudzy wygnanie ciężkie po 
cudzych kątach tułając się ponoszą”152.

Od połowy 1648 r. kozackie zagony zaczęły nawiedzać południowe obszary 
Wielkiego Księstwa i wzywać prawosławną ludność ruską do powstania. Agita-
cja Kozaków trafiała na podatny grunt. Przyłączali się do nich chłopi i biedni 

148 Cyt. za: W. A. Serczyk, Granice Ukrainy..., s. 131.
149 DBCh, Aneks, № 2, s. 627.
150 В. Горобець, Переяславський вибiр Богдана Хмельницького 1654 року, w: Переяславсь-

ка рада 1654 року, Київ 2003, s. 754.
151 DBCh, s. 627, przypis 9.
152 M. Baliński, Pamiętniki historyczne do wyjaśnienia spraw publicznych w Polsce XVII wieku 

posługujące, w dziennikach domowych pozostałe, wydał z rękopismu, wstępem i przypisami obja-
śnił..., Wilno 1859, s. 19–20.
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mieszczanie. Znaczna część Zaporożców pochodziła zresztą z tych terenów. Pod 
koniec lata i na początku jesieni powstańcy odnieśli znaczące sukcesy. Mieszkań-
cy Brahina, Łojowa, Homla, Rzeczycy, Kobrynia i Brześcia otworzyli im bramy 
swoich miast. Powstańcy zdobyli Bobrujsk, oblężyli Słuck i Pińsk, w którym 
w połowie października wybuchło zakończone powodzeniem powstanie. Wszę-
dzie mordowano szlachtę i katolickie duchowieństwo oraz grabiono ich majątki. 
W niektórych miastach pospólstwo atakowało bogatych mieszczan. 

W odpowiedzi hetman Janusz Radziwiłł skierował uderzenie na Pińsk. Miasto 
padło po zaciętej obronie, podpalone przez atakujących. W obronie i krwawej 
rzezi po zdobyciu Pińska zginęło ponad trzy tysiące jego mieszkańców. Na po-
czątku 1649 r. hetman polny zdobył Turów, Mozyrz, Bobrujsk. Do wiosny główne 
ogniska powstania zduszono, lecz Chmielnicki wyprawiał na Wielkie Księstwo 
Litewskie kolejne oddziały. W połowie czerwca w górę Prypeci ruszył pułkownik 
Eliasz Hołota na czele kilku tysięcy Kozaków i chłopów, i starł się z oddziała-
mi litewskimi pod Zahalem. Bitwa zakończyła się kompletną klęską Kozaków. 
Z tego zwycięstwa cieszył się kanclerz wielki litewski Albrycht Stanisław Radzi-
wiłł: „Także na Litwie, pod Zahalem na Białej Rusi, wycięto w pień kilka tysięcy 
Kozaków, a ich wódz, Hołota, który za zasługi domagał się od Chmielnickiego 
Księstwa Litewskiego, albo przez naszych, albo przez samych Kozaków został 
zabity”153. Z tych słów wynika, że Albrycht Radziwiłł umieszczał Zahal na „Białej 
Rusi”, chociaż leżał on na samym wschodzie powiatu mozyrskiego, na granicy 
z powiatem kijowskim Korony, a więc właściwie na „Polesiu”. Mamy tu więc do 
czynienia z rozciągnięciem nazwy „Biała Ruś” na południowo-wschodnie ziemie 
Wielkiego Księstwa154.

W drugiej połowie lipca 1649 r. hetman Radziwiłł ruszył z wojskiem Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego na Kijów. Chmielnicki skierował przeciwko niemu 
oddziały, których ogólne dowództwo powierzył pułkownikowi Michałowi (Sta-
nisławowi) Krzyczewskiemu, „pokozaczonemu” szlachcicowi z Wielkiego Księ-

153 A. S. Radziwiłł, Pamiętniki do dziejów w Polsce (1647–1656), t. 3, przeł. i oprac. A. Przyboś 
i R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 206. W cytowanym tekście poprawiłem „Białoruś” na „Biała Ruś”, 
gdyż w oryginale jest: Alba Russia. Por. A. S. Radziwiłł, Memoriale rerum gestarum in Polonia. 
1632–1656, t. 4. 1648–1656, oprac. A. Przyboś i R. Żelewski, Ossolineum 1974, s. 129.

154 A. S. Radziwiłł jeszcze raz wspomniał o „Białej Rusi”, relacjonując przejęcie listu H. Radzie-
jowskiego do Chmielnickiego w 1652 r. Radziejowski miał doradzać zebranie wojska „na Białej 
Rusi, koło Mohylowa”. Tamże, s. 362.

155 Rodowym gniazdem Krzyczewskich był Kryczew nad Bugiem w pow. brzeskim. Krzy-
czewscy przeszli z prawosławia na katolicyzm pod koniec XVI w. W. Lipiński, Stanisław Michał 
Krzyczewski. Z dziejów walki szlachty ukraińskiej w szeregach powstańczych pod wodzą Bohdana 
Chmielnickiego (r. 1648–1649), Kraków 1912, s. 185–186.
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stwa Litewskiego155, mianowanemu przezeń hetmanem nakaźnym. Do decydu-
jącego starcia doszło 31 lipca na przeprawach przez Dniepr i Soż pod Łojowem, 
„w miejscowości, którą wrotami z Litwy na Ukrainę nazwać można”156. Radzi-
wiłł pobił Krzyczewskiego na głowę. Niemniej jednak Krzyczewski osiągnął 
swój cel, gdyż Radziwiłł nie miał już sił, by kontynuować marsz na Ukrainę. 
Zauważmy przy okazji, że Krzyczewski w dzisiejszych kategoriach był Białoru-
sinem i powszechne w literaturze ukraińskiej przypisywanie mu ukraińskiego, 
a nie ruskiego patriotyzmu nie ma nic wspólnego z rzeczywistością historyczną.

Warunki ugody zborowskiej przewidywały powrót oddziałów kozackich na 
Ukrainę i zakazywały wysyłania emisariuszy. Oprócz wycofania Kozaków, do 
uspokojenia nastrojów przyczyniła się także dana przez króla obietnica amnestii 
dla powstańców, odnowienia przywilejów dla szlachty i prawosławnego ducho-
wieństwa, gwarancje odnowienia działalności bractw i sprawiedliwego sądu 
w sporach między mieszczanami i chłopami a szlachtą. Nastąpiło półtora roku 
względnego spokoju, chociaż obie strony przygotowywały się do dalszej wojny. 

Powstanie na ziemiach białoruskich nie miało własnej ideologii; ujmując 
rzecz inaczej, ruscy powstańcy na Polesiu i naddnieprzańskim Ponizowiu wystą-
pili z tych samych powodów, co ich pobratymcy na Ukrainie. Rusini w Wielkim 
Księstwie Litewskim uważali się za część tego samego narodu, co Rusini na 
Ukrainie, a w Wojsku Zaporoskim od dawna upatrywano obrońcy Rusi i pra-
wosławia. Białorusinem w dzisiejszym rozumieniu był nie tylko Krzyczewski 
i wielu innych przywódców kozackich, lecz także ówczesny metropolita kijowski 
Sylwester Kossow, który urodził się w prawosławnej rodzinie bojarskiej spod 
Witebska157. Do Chmielnickiego przyłączyli się nawet przedstawiciele Stetkie-
wiczów, prawosławnego rodu senatorskiego z Białej Rusi. Kasztelan nowogródz-
ki Bohdan Stetkiewicz bronił w 1648 r. Wielkiego Księstwa Litewskiego przed 
Kozakami, ale jego jedyny syn Michał Włodzimierz przyłączył się do nich. 
Zapłacił za to stratą całego majątku (później, bo dopiero w 1655 r. przyłączył się 
do Kozaków Jerzy Stetkiewicz, syn Krzysztofa, brata wspomnianego Bohdana)158.
Powstanie nie ogarnęło jednak żadnego większego miasta ani na „Litwie”, ani 
na „Białej Rusi”. W Wielkim Księstwie Litewskim w ciągu minionego półwie-

156 Tamże, s. 288.
157 A. Mironowicz, Sylwester Kossow biskup białoruski, metropolita kijowski, Białystok 1999, 

s. 9.
158 T. Kempa, Kariery przedstawicieli prawosławnych rodów Ogińskich i Stetkiewiczów w XVII 

wieku. Podobieństwa i różnice awansu społecznego, ekonomicznego i politycznego, w: Władza 
i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. J. Urwanowicz przy współudz. 
E. Dubas-Urwanowicz i P. Gudzowskiego, Białystok 2003, s. 364–367.
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cza poważne postępy poczyniła unia. W 1633 r. uznany został formalny podział 
Kościoła wschodniego w Rzeczypospolitej na dwie metropolie kijowskie – pra-
wosławną i unicką. Do metropolii unickiej należały diecezje: kijowska, włodzi-
mierska, chełmska, przemyska oraz połocka, pińska i smoleńska. Natomiast 
w skład metropolii prawosławnej weszły biskupstwa: kijowskie, lwowskie, łuckie, 
przemyskie i mścisławskie. Jeżeli przyjąć, że podział katedr biskupich odpowiadał 
w znacznym stopniu stosunkowi sił między obu wyznaniami, to można mówić 
o przewadze wyznawców Kościoła greckiego w środkowej i południowo-wschod-
niej części ziem ruskich Korony oraz dominacji unitów w północno-zachodniej 
części tych ziem i w całym Wielkim Księstwie Litewskim159. W tym ostatnim 
prawosławni zdołali utrzymać tylko jedną katedrę. Uniccy metropolici stale 
rezydowali w Wilnie i wszyscy pochodzili z Wielkiego Księstwa Litewskiego: 
Michał Rahoza, Hipacy Pociej, Józef Rutski, Rafał Korsak i Antoni Sielawa, na 
czasy którego przypadło powstanie Chmielnickiego i wojna moskiewska160.

Stosunki międzywyznaniowe w Wielkim Księstwie Litewskim były napięte 
i częstokroć wrogie. Nie miejsce tu na wyliczanie rozlicznych krzywd, jakich do-
znawali prawosławni, nikt z badaczy ich nie kwestionuje. Prawdziwe bez wątpie-
nia były też doniesienia moskiewskich wojewodów o przychylnych dla hetmana 
i cara nastrojach prawosławnych, które od dłuższego czasu napływały do Moskwy. 
Większość tych doniesień opierała się na informacjach uciekinierów i szpiegów 
z przygranicznych rejonów Wielkiego Księstwa Litewskiego, ludzi anonimo-
wych. Z imienia można podać mnicha-ikonopiśca Grzegorza z podorszańskiego 
monasteru kutieińskiego, który na przełomie lutego i marca 1651 r. opowiadał 
w Moskwie, co słyszał od drobnej szlachty i kupców – mianowicie, że jeśli zaczną 
się boje Kozaków z Polakami i Polacy zaczną przeważać, wówczas mieszkań-
cy Smoleńska, Orszy, Mińska i Mohylewa wszelkich stanów powstaną przeciw 
Polakom, gdyż ci, pokonawszy Kozaków, wygubią wszystkich prawosławnych 
chrześcijan161. W kwietniu 1651 r. zjawił się w Moskwie ihumen prawosławnego 
monasteru Zmartwychwstania Pańskiego w Dziśnie, Atenogen Krzyżanowski. 
Ihumen oświadczył, że jest wysłannikiem monasterów: połockiego brackiego, 
łukomskiego oraz swojego, i prosił o umożliwienie jego współbraciom z tych 
monasterów przesiedlenia się na terytorium moskiewskie, gdyż obawiają się, 
że jeśli „Lachy” pobiją Chmielnickiego i Kozaków, wszystkich prawosławnych 
czeka zguba. Zapowiedział mu to rzekomo na przełomie stycznia i lutego 

159 A. Mironowicz, Kościół..., s. 104.
160 V. Panucevič, Bieraściejskaja Vunija, Chicago 1972, s. 119–120.
161 VUR, t. 3, s. 13.
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hetman wielki litewski Janusz Kiszka w Połocku, który z kolei miał się powołać 
na królewski rozkaz wyrżnięcia wszystkich „Biełoruśców” i spalenia wszystkich 
cerkwi prawosławnych i monasterów po pokonaniu Chmielnickiego. Także 
papież miał pisać do króla i biskupów, by „ostatecznie Ruś znieśli, żeby ruskiej 
wiary nigdzie nie wymieniano”. Krzyżanowski poinformował również, że gdy rok 
wcześniej rozeszła się wieść o poddaniu się Chmielnickiego pod zwierzchnictwo 
carskie, „Biełoruścy chrześcijańskiej wiary, wszelkich stanów ludzie duchowni 
i świeccy wszyscy się ucieszyli (белорусцы християнские веры всяких чинов 
лиди духовные и мирские все обрадовались)”. Opowiadał ponadto, że chociaż 
„ich Biełoruśców” do Kijowa nie puszczają, by nie spiskowali z Chmielnickim, to 
oni kontaktują się z nim potajemnie. Stwierdził przy tym, że jest wysłannikiem 
„wszystkich Biełoruśców” z Połocka, którzy pragną ostrzec cara przed tajnym za-
mysłem króla przeciw „wierze chrześcijańskiej”. Zapewniał wreszcie, że jeśli car 
pośle przeciwko Lachom swoje wojska, wszyscy „Biełoruścy” powstaną przeciw 
Lachom i zbierze się „tych Biełoruśców ze sto tysięcy”. Liczbę tę trzeba trakto-
wać jako figurę retoryczną, gdyż w innym miejscu ihumen oceniał, że wojska 
litewskiego było „z dwieście tysięcy”, a skierowanych przeciw niemu sił kozacko-
tatarskich „z czterysta tysięcy”, co w obu wypadkach jest wielokrotną przesadą. 
Na koniec Krzyżanowski zapowiedział, że Chmielnicki na czele „wszystkich 
Biełoruśców, i Kozaków, i Wołynian, i Podolan (всех белорусцов, и черкас, 
и волынцов, и подолян)” będzie bić się dopóty, dopóki król nie zwróci im cerkwi 
i ich majętności, „nie przeprowadzi w ich ziemiach granicy” i nie pozostawi ich 
przy dawnych wolnościach162.

Relacja Krzyżanowskiego odzwierciedla nastroje w Połocku krótko przed 
wojną i po wznowieniu wojny Rzeczypospolitej z Kozakami. Jesienią 1650 r. 
hetman Chmielnicki przedłożył królowi Suplikę do najjaśniejszego majestatu 
J.K.Mci i oświeconego Senatu Rzplitej od Wojska Zaporoskiego. Hetman skon-
centrował się na postulacie zniesienia unii, ponieważ był to jedyny punkt, 
w którym Rzeczpospolita jawnie złamała ugodę zborowską. W Suplice znalazły 
się też tradycyjne żadania potwierdzenia praw prawosławnym i zagwarantowa-
nia „wolności nabożeństwa ruskiego”. Suplikę wraz z postulatami Chmielnickie-
go odczytano na posiedzeniu obu izb sejmu 20 grudnia 1650 r. Przedstawione 
przez stronę kozacką warunki uznano za niemożliwe do przyjęcia. Zmieniła się 
również postawa strony polsko-litewskiej wobec wznowionej na początku lutego 
wojny, która po raz pierwszy nabrała charakteru wojny wyznaniowej163.

162 Tamże, t. 3, s. 21–24.
163 A. Mironowicz, Kościół..., s. 144–145.
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Wypowiedź Krzyżanowskiego cytowana jest jako wyraz nastrojów Biało-
rusinów. Sowiecki historyk Laurencjusz Abecedarski mianował nawet Krzyża-
nowskiego „posłem od całej ludności białoruskiej”164. Trzeba jednak pamiętać, 
że dziśnieński ihumen występował tylko w imieniu swoich współwyznawców, 
a jego wypowiedź przekazał własnymi słowami moskiewski tłumacz i do jego 
słownictwa należy zwrot „wszyscy Biełoruścy”, do których należą Kozacy, Woły-
nianie i Podolanie. 

W kwietniu 1651 r. wojsko litewskie było gotowe do podjęcia działań zaczep-
nych; miało uderzyć na kierunku kijowskim, na tyły sił kozackich. Chmielnicki, 
uprzedzając atak wojsk litewskich, wysłał im na spotkanie swoje oddziały. Radzi-
wiłł pokonał Kozaków w drugiej bitwie we „wrotach” pod Łojowem i ruszył na 
Ukrainę. Latem 1651 r. wojsko litewskie zajęło Kijów. Armia koronna pokonała 
tymczasem Kozaków w krwawej bitwie pod Beresteczkiem. Chmielnicki musiał 
podpisać ugodę białocerkiewską, zmniejszającą terytorium autonomicznej 
Ukrainy do województwa kijowskiego. 

Wobec niepowodzeń w wojnie z Rzecząpospolitą Chmielnicki zdecydował 
się ostatecznie na przyjęcie zwierzchnictwa Moskwy. Po koniec lipca 1653 r. 
Chmielnicki i Wyhowski zapewniali moskiewskich posłów, że w razie moskiew-
skiej interwencji hetman „natychmiast pośle swoje pisma do Orszy, Mohylewa 
i innych miast do ludzi białoruskich którzy żyją pod Litwą (...). I oni natychmiast 
zaczną bić się z Lachami i będzie ich z dwieście tysięcy”165. Wypowiedź strony 
kozackiej o „białoruskich ludziach” przekazana jest, jak w wielu poprzednich 
wypadkach, w terminologii moskiewskiej.

Nazwa „Biała Ruś” pod koniec lat czterdziestych XVII w. miała szersze zna-
czenie, niż jeszcze dekadę wcześniej. Obejmowała już co najmniej „Ponizowie”, 
a rozciągano ją także na wschodni skraj ówczesnego „Polesia” – okolice Mozyrza. 
Oznacza to, że w tym okresie „Białą Ruś” stanowiło całe terytorium szesnasto-
wiecznej „Rusi” w Wielkim Księstwie Litewskim. Na tym tle wyróżnia się „Biała 
Ruś” w ujęciu Filipa Kazimierza Obuchowicza. Obuchowicz pochodził z mo-
zyrskiej szlachty, osiadłej w Lipie w województwie nowogródzkim. Wcześniej 
był wojskim mozyrskim i posłem z tego powiatu na sejm elekcyjny w 1632 r. Na 
sejmie elekcyjnym 1648 r. wybrano go marszałkiem izby poselskiej. Z cytowanej 
wcześniej zapiski Obuchowicza o początkach powstania Chmielnickiego wynika, 

164 Л. С. Абецедарский, Борьба белорусского народа за воссоединение Белоруссии 
с Россией в середине XVII века, w: Воссоединение Украины с Россией 1654–1954. Сборник 
статей, ред. А. И. Баранович и др., Москва 1954, s. 214. 

165 VUR, t. 3, s. 357.
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że dla właściciela Lipy w województwie nowogródzkim powiaty: Starodub, Rze-
czyca, Mozyrz, Pińsk oraz Brześć leżały „na Białej Rusi”, ta zaś „w Litwie”. Nato-
miast Wołyń, Kijowszczyzna, Bracławszczyzna i Podole to „wszystka Ukraina”. 
Mamy tu więc do czynienia z pierwszym tekstem pióra autochtona, który mimo-
chodem wyznacza granice Białorusi i Ukrainy we współczesnym rozumieniu; 
Obuchowicz nie pisał bowiem traktatu geograficznego, lecz prywatny diariusz. 
Niestety, jest to przypadek wyjątkowy i trudno powiedzieć, czy odzwierciedla 
jakieś ogólniejsze tendencje, czy też tylko osobisty punkt widzenia autora. 

W 1654 r. „Biała Ruś” stanie w obliczu wielekroć większego niebezpieczeń-
stwa niż Kozacy. Na początku tego roku Wojsko Zaporoskie zawarło ugodę 
perejasławską z Moskwą, oddając się pod carską opiekę. Oznaczało to wojnę 
Moskwy z Rzecząpospolitą. Filipowi Kazimierzowi Obuchowiczowi, miano-
wanemu przez króla Jana Kazimierza wojewodą smoleńskim, jako pierwszemu 
wypadnie stawić czoła przeciwnikowi. Osławi się nieudolną obroną Smoleńska, 
a Cyprian Kamuniaka w słynnym „Liście do Obuchowicza” napisze w związku 
z tym: „Lepiej było, panie Filipie, siedzieć tobie w Lipie”166. Nie odbiera to jednak 
zapisowi Obuchowicza o „Białej Rusi” jego wartości poznawczej.

166 Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры. Вучэбны дапаможнік для 
філалагічных факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў, склаў А. Ф Коршунаў, Мінск 
1959, s. 362.
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Rozdział V

CZAS BIAŁORUSKICH PUŁKOWNIKÓW. 
1654–1667

Pułkownik białoruski Konstanty Pokłoński

Wojska moskiewskie przekroczyły granice Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w początkach czerwca 1654 r. Carscy dowódcy prowadzili około 70 tys. żołnie-
rzy, nacierających z północy na Połock, w centrum na Smoleńsk, a na południo-
wym wschodzie na Mścisław. W ostatniej dekadzie czerwca z Ukrainy w granice 
Wielkiego Księstwa Litewskiego wtargnęło ponad 20 tys. Kozaków pod dowódz-
twem hetmana nakaźnego Iwana Zołotarenki. Celem kampanii tego roku było 
opanowanie ziem na wschód od Berezyny, tradycyjnie uważanej za granicę ziem
ruskich1.

Gromadząc wojska do orężnej rozprawy z Rzecząpospolitą, a w pierwszym 
rzędzie z Wielkim Księstwem Litewskim, car Aleksy Michajłowicz starał się 
także przygotować grunt pod spodziewane podboje, przeciągając na swoją stronę 
ludność prawosławną. W wydanej 21 maja odezwie „Do Polskiego Królestwa 
i Księstwa Litewskiego, macierzy naszej świętej wschodniej cerkwi synów”, 
w której zawiadamiał, że dochodziło go błaganie „wszystkich prawosławnych 
chrześcijan Małej Rosji”, a teraz zlitował się i „Małą Rosję, prawosławnych chrze-
ścijan” postanowił przyjąć pod swoją władzę2.

Carskie wezwania znajdowały pewien oddźwięk, o czym raportowali woje-
wodowie z przygranicznych ziem, gromadzący wieści od szpiegów i informa-
torów. W kwietniu 1654 r. Aleksy Michajłowicz powiadamiał Chmielnickiego, 
że „z litewskich miast chrześcijanie bić czołem ślą (...) by ich od niewoli lackiej 

1 Wydarzenia wojny moskiewskiej przedstawiam na podstawie następujących opracowań: 
A. Мальцев, Россия и Белоруссия в середине XVII века, Москва 1974; Г. Сагановіч, Невядомая 
вайна 1654–1667, Мінск 1995; K. Bobiatyński, Od Smoleńska do Wilna. Wojna Rzeczypospolitej 
z Moskwą 1654–1655, Zabrze 2004. Prace te cytuję tylko w kwestiach szczegółowych.

2 С. Соловьев, История России с древнейших времен, t. 10. История России в царствова-
нии Алексея Михайловича, Санкт-Петербург 1860, s. 362.
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wyzwolić, a oni wszyscy pod naszą pańską ręką być pragną z radosnym sercem”3.
W przededniu wojny rzemieślnicy i mieszczanie Mińska, Mohylewa i Orszy 
mieli mówić, że powstaną przeciw Polakom4. Zachowały się też bardziej kon-
kretne przykłady. Połocki burmistrz Iwan Michnowicz służył carowi i jeszcze 
przed wojną przesyłał wieści wojewodzie Atanazemu Ordin-Naszczokinowi, 
o czym ów wojewoda donosił Aleksemu Michajłowiczowi z Opoczki. Michno-
wicz obiecywał także skłonić mieszkańców Połocka do kapitulacji5. Nie wszyscy 
połocczanie zajęli takie stanowisko. Kiedy Moskwicini podeszli pod miasto, 
większość mieszkańców na czółnach, promie i wpław przeprawiła się przez 
Dźwinę i uciekła w stronę Wilna lub Rygi. Garstka obrońców połockiego zamku 
kapitulowała po krótkiej walce pod koniec czerwca. O rozmiarach exodusu 
świadczy przeprowadzony przez nowe władze spis, który wykazał w mieście 
tylko 839 zasiedlonych domów, natomiast dziewięćset stało pustych6.

Zdaniem Mikołaja Petrowskiego, opartym na własnych badaniach ar-
chiwalnych, wkrótce po zajęciu Połocka, od 11 lipca do carskiego tytułu 
„samodzierżcy Wielkiej i Małej Rosji” zaczęto dodawać zwrot: „i Białej Rosji” 
(и Белыя России)7. We wszystkich dokumentach, z którymi zdołałem się zapo-
znać, występuje tylko tytuł „samodzierżcy Wielkiej i Małej Rosji”, lecz wzmianka 
o „Białej Rosji” pojawia się w moskiewskim przekładzie napisanego po polsku 
listu horodniczego mozyrskiego Jerzego (Jurja) Krasowskiego. List datowany 
jest „dnia 25”, jak można się domyślić – września 1654 r., gdyż Krasowski pisze 
do niewymienionego z nazwiska łowczego mozyrskiego, że Smoleńsk poddał 
się carowi. Krasowski, jak wynika z listu, należał do tej szlachty, która wybrała 
służbę dla moskiewskiego władcy. Ponieważ, jak pisze, „sam Bóg (...) dał Jego 
wysokość nad całą Białą Rosją (над Белою Росиею)”, radzi łowczemu mozyr-
skiemu poddać Hory wojskom moskiewskim8. Adresatem listu bez wątpienia 

3 Л. С. Абецедарский, Борьба белорусского народа за воссоединение Белоруссии с Россией 
в середине XVII века, w: Воссоединение Украины с Россией 1654–1954. Сборник статей, ред. 
А. И. Баранович и др., Москва 1954, s. 216; AJZR, t. 10, s. 568.

4 Tamże, s. 216. 
5 BEF, t. 2, s. 62–64; Г. Сагановіч, Невядомая..., s. 1. 
6 K. Bobiatyński, Od Smoleńska..., s. 40; У. Арлоў, Таямніцы полацкай гісторыі, Мінск 1994, 

s. 237.
7 М. Петровський, Причинок до питання про статті Богдана Хмельницького, „Записки 

Ніжинського інституту народної освіти та науково-дослідчої кафедрі історії культури 
й мови при інституті”, кн. IX, 1929, s. 76. Podaję za: М. С. Грушевський, Великая, Малая 
и Бiлая Русь, Україна, кн. 1–2, 1917, przedruk: „Український iсторчнiй журнал” 1991, № 2, 
s. 78.

8 AJZR, t. 14, s. 64–65.
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był dzierżawca sapieżyńskich Hor, pułkownik Paweł Krasowski, który poddał 
miasto 29 września9. Trudno powiedzieć, czy termin „Biała Rosja” pojawił się 
w oryginale listu Jerzego Krasowskiego, czy też został wprowadzony przez tłu-
macza, jednak samo jego zastosowanie wskazuje, że w obozie carskim już tak 
nazywano zdobyte ziemie. 

Podobni połockiemu burmistrzowi Michnowiczowi ludzie znaleźli się 
w wielu miastach. Najwybitniejszy z nich, Konstanty Pokłoński z Mohylewa, 
przeszedł na stronę moskiewską 5 czerwca 1654 r. z kilkoma swoimi zwolen-
nikami i służbą. Carski przedstawiciel przy Kozakach Tymoteusz Spasitielew 
chciał wysłać Pokłońskiego do cara, lecz Iwan Zołotarenko postanowił najpierw 
skierować go do hetmana Chmielnickiego10. Szczegóły tej podróży są niezna-
ne. Wiadomo tylko, że Chmielnicki przyjął Pokłońskiego i wyprawił do cara 
z rekomendacjami 22 lipca11. Hetman, prezentując Pokłońskiego jako prawo-
sławnego szlachcica, który wiele wycierpał od „supostatów naszych”, informu-
je cara, że występuje jako wysłannik Mohylewa i innych miast litewskich oraz 
licznych osób ze stanu szlacheckiego. Zachęca też cara, by jak najlepiej potrak-
tował Pokłońskiego, dając w ten sposób przykład szlachcie litewskiej, że warto 
iść w jego śłady. Chmielnicki znał zresztą Pokłońskiego już wcześniej, gdy ten 
mieszkał na Ukrainie, nie wiadomo jednak, kiedy i jak długo12. Nie wiadomo 
też, niestety, co Pokłoński porabiał przed swoim pobytem na Ukrainie ani jak 
znalazł się potem w Mohylewie. Tuż po ugodzie perejasławskiej Iwan Wyhow-
ski mówił posłom moskiewskim, że w Mohylewie ma zaufanego prawosławne-
go szlachcica Pokłońskiego13. Wyhowscy wywodzili się z Wyhowa na Polesiu, 
położonego na granicy koronnego powiatu owruckiego i litewskiego powiatu 
pińskiego, i wchodzili w związki małżeńskie z ruską szlachtą w Wielkim Księ-
stwie. Iwan Wyhowski żonaty był z Heleną Stetkiewiczówną, córką litewskiego 
senatora Bohdana Stetkiewicza. Brat Iwana, Konstanty, również wziął sobie 
żonę litewską Rusinkę, córkę podczaszego smoleńskiego Iwana Mieszczeryna14.
Iwan Wyhowski utrzymywał stałe kontakty ze zwolennikami Chmielnickiego 
w Wielkim Księstwie Litewskim, czym niejednokrotnie, jak już o tym była mowa, 

9 М. Ткачоў, Замкі і людзі, Мінск 1991, s. 105.
10 AJZR, t. 10, s. 681
11 AJZR, t. 8, s. 184.
12 Tamże, t. 14, s. 541–542.
13 VUR, t. 3, s. 474–475.
14 Я. Станкевіч, Гістарычныя творы, Менск 2003, с. 597, 638; Л. Окіншевич, Лекціі 

з історіі українського права. Право державне. Доба станового суспiльства, Мюнхен 1947, 
s. 133; A. Kotljarchuk, In the Shadows of Poland and Russia. The Grand Duchy of Lithuania and 
Sweden in the European Crisis of the mid-17th Century, Södertörns högskola 2006, s. 240.
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chwalił się moskiewskim posłom. Konstanty Wacław Pokłoński, syn Jerzego 
(Jurja), pochodził również z Polesia, z powiatu pińskiego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, z prawosławnej rodziny szlacheckiej herbu Ślepowron. Nazwisko 
rodowe Pokłońskiego występuje także w dwuczłonowej formie Wodzgir-Po-
kłoński15. Podwójne imię Pokłońskiego skłoniło Hienadzia Sahanowicza do 
wystąpienia z hipotezą, że był on katolikiem16. Nadawanie podwójnych imion, 
świeckiego i chrzestnego, było jednak dość częstą praktyką wśród prawosław-
nych17, podobnie jak stosowanie imion charakterystycznych dla wyznania rzym-
skokatolickiego lub protestanckiego. Takie imię nosił prawosławny Wilhelm 
Stetkiewicz18, ojciec wspomnianego powyżej Bohdana. Pokłoński występuje jako 
obrońca prawosławia19 i w czasie jego krótkiego politycznego wzlotu nikt w to 
nie wątpił. 

Datowany 14 lipca list Chmielnickiego do kniazia Aleksego Trubieckiego 
z potwiedzeniem otrzymania od niego wiadomości, że ruszył na Mohylew, 
zawiera dopisek: „z relacji Konstantego Pokłońskiego”, co świadczyłoby, że Po-
kłoński przebywał wówczas u hetmana20. Już 1 sierpnia Pokłoński był w obozie 
carskim pod Smoleńskiem z trzema szlachcicami i czterema mieszczanami mo-
hylewskimi oraz pachołkami i służbą w liczbie dwunastu ludzi. Tego samego 
dnia przyjął go car jako „z Litwy z powiatu mohylewskiego szlachcica” i podaro-
wał mu czterdzieści soboli wartości 50 rubli oraz 50 rubli gotówką. Nagrodzono 
też jego ludzi21. Pokłoński otrzymał od cara stopień pułkownika i pozwolenie 
na organizację pułku i werbowanie do niego „szlachty i ludzi służebnych” oraz 
mianowanie dowódców według swego uznania. Jednocześnie powierzono Po-
kłońskiemu misję nawiązania kontaktu z mohylewianami i skłonienia ich do 
poddania miasta carowi22.

Pokłoński posłał listy do Mohylewa, do setnika Ilii Buszaka i jego kozaków 
(zapewne grodowych), zachęcając, by namawiali innych kozaków, mieszczan 
i czerń do przejścia pod zwierzchnictwo carskie. Buszak próbował przekonywać 

15 A. Rachuba, Pokłoński (Wodzgir-Pokłoński) Konstanty Wacław, PSB, t. 27, s. 234.
16 Г. Сагановіч, Невядомая..., s. 20.
17 T. Wasilewski, Podwójne imiona prawosławnych książąt i panów, ich małżonek i córek 

w Wielkim Księstwie Litewskim, w: Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII 
wieku, red. J. Urwanowicz przy współudz. E. Dubas-Urwanowicz i P. Gudzowskiego, Białystok 
2003, s. 483.

18 M. Liedke, Od prawosławia do katolicyzmu. Ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa 
Litewskiego wobec wyznań reformacyjnych, Białystok 2004, s. 17.

19 AJZR, t. 14, s. 191–192.
20 Tamże, s. 63.
21 Tamże, s. 185–186.
22 Tamże, s. 191–194.
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do tego mieszczan i licznie zebraną w Mohylewie okoliczną szlachtę („Lachów”), 
lecz pobito go i ledwie uszedł z życiem. Część mieszczan, a zwłaszcza czerń, 
wyrażała jednak gotowość do poddania się wojskom moskiewskim w razie ich 
nadejścia23.

Organizując swój pułk na wzór kozacki, Pokłoński podkreślał konieczność 
oparcia się na miejscowym elemencie. W liście z 5 sierpnia tłumaczył władzom 
moskiewskim, że „z tej strony [Dniepru] Lachów szybko wygnać trzeba, żeby 
[teren] do Borysowa oczyścić”. Wyjaśniał dalej, że do walki z Tatarami i woj-
skiem Rzeczypospolitej „trzeba mieć wielu kozaków, a zwłaszcza w tym kraju, 
gdzie ukraińscy ludzie (украинские люди) niczego nie zdziałają, nie znając tu-
tejszych lasów i szlaków”24. Już 11 sierpnia Pokłoński miał pod swoimi rozkaza-
mi około tysiąca pieszych chłopów mohylewskich, czausowskich i radomlskich, 
uzbrojonych w berdysze, rohatyny i piszczele oraz około stu chłopów konnych. 
Z tym oddziałem zatrzymał się trzy mile od Mohylewa, podejmując pertraktacje 
z jego mieszkańcami. Car nakazał mu, by o wszystkich swoich przedsięwzięciach 
pisał „pismem białoruskim albo polskim, jeśli u niego pisać ruskim pismem nie 
będzie miał kto”25.

Pierwszym większym sukcesem Pokłońskiego było nakłonienie 16 sierpnia 
do poddania się mieszkańców miasteczka Czausy. Po odebraniu przysięgi na 
wierność carowi Pokłoński zapisał do swojego pułku ośmiuset ludzi spośród 
mieszczan i okolicznych chłopów. Dwa dni później pułk Pokłońskiego przeszedł 
chrzest bojowy, zwyciężając wraz z Kozakami pułkownika niżyńskiego Wasyla 
Zołotarenki trzystuosobowy oddział szlachty, który wyprawił się z Mohylewa na 
Czausy pod dowództwem Tobiasza Żdanowicza i Michała Giżyckiego. Wkrótce 
po bitwie z mohylewską szlachtą doszło do pierwszych zadrażnień między 
ludźmi Pokłońskiego a Kozakami zaporoskimi. Pułkownik Wasyl Zołotarenko, 
odchodząc pod Smoleńsk, siłą zabrał kozakom Pokłońskiego wziętego przez 
nich „języka”, a potem ograbił znajdujących się pod jego opieką miejscowych 
chłopów. 

Zwolennicy Pokłońskiego donosili, że mohylewianie obawiają się poddać 
miasto carskim dowódcom, gdyż w pobliżu nie ma wojsk moskiewskich, 
a dochodzą ich słuchy o zbliżaniu się oddziałów litewskich pod dowództwem 
hetmana Janusza Radziwiłła i innych militarnych planach strony litewskiej. 
Wysłannicy Mohylewa, nigdzie nie spotkawszy większych sił moskiewskich, 

23 Tamże, s. 195–198.
24 Tamże, s. 198–199.
25 Tamże, s. 215–216. 
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oznajmili nawet Wojejkowowi i Pokłońskiemu, jak raportował ten pierwszy, „że 
z czym słali, w tym wszystkim zełgali i chcą się z nami bić”. Chłopi i kozacy, 
których w tym czasie zebrało się w pułku Pokłońskiego około sześciu tysięcy, 
usłyszawszy, że oddziały moskiewskie nie idą na Mohylew, w znacznej części 
rozpierzchli się26.

Nastroje w mieście i na całej Białej Rusi zmieniły się po klęsce hetmana 
Radziwiłła pod Szepielewiczami 24 sierpnia. Nim minął tydzień, 30 sierpnia 
„bili czołem” carowi mieszkańcy Orszy27. Mohylewianie 3 września otworzyli 
bramy swojego miasta przed Wojejkowem i Pokłońskim, i złożyli przysięgę na 
wierność carowi28. W cztery dni poźniej car przekazał Pokłońskiemu w ochronę 
cały „powiat mohylewski”29. Taki powiat nie istniał – chodziło tu o ekonomię 
mohylewską, z Mohylewem i miasteczkiem Czausy30. Ponieważ władze carskie 
w stosunku do podobnych jednostek administracyjnych używały nazwy „po-
wiat” (уезд), w dalszej części słowo to, o ile dotyczy terminologii moskiewskiej, 
piszę w cudzysłowie.

Od 12 września Pokłoński zaczął używać tytułu „pułkownika białoruskie-
go”31. Nie jest znany carski dokument nadający mu taki tytuł, widocznie przyjął 
go sam. Tytuł „pułkownika białoruskiego” niewątpliwie odnosi się do „Białej 
Rusi”. Jednakże w jednym z dwóch pism, które wysłał do cara w dniu kapitulacji 
Mohylewa i podpisał jako „pułkownik białoruski”, Pokłoński nazwał Mohylew 
„tronem Małej Rosji (малой Росии)”. Nie oznacza to bynajmniej, że Pokłoński 
odnosił to określenie do państwa Chmielnickiego. W trzy dni później pułkow-
nik skarżył się carowi, że Kozacy Zołotarenki nie pozwalają mu pertraktować 
z Krzyczewem, a Zołotarenko gniewa się na niego. Prosił też cara, aby zakazał 
Zołotarence nie wtrącać się do rządów w Mohylewie i w Czausach, „ponieważ 
to nie ukraińscy (украинские), lecz waszej carskiej miłości poddani, do Nieżyna 
nie należą i jego nie powinni słuchać, tylko mnie”32.

Pokłoński nie ustawał w zdobywaniu nowych zwolenników. Już 10 września 
rekomendował carowi protopopa orszańskiego Jakuba Polikarpowicza, burmi-
strza Józefa Nikonowicza i byłego pisarza miejskiego Hermana Szyraja, którzy 
odłączyli się od Janusza Radziwiłła (hetman, jak twierdzili, siłą zabrał ich ze sobą 

26 Tamże, s. 215–216, 227–229; tamże, t. 8, s. 383–384; tamże, t. 10, s. 681–682.
27 Tamże, s. 222–224.
28 Tamże, s. 233–235.
29 Tamże, s. 237–238.
30 В. Насевіч, Магілёўская воласць, EHB, t. 5, s. 17–18.
31 AJZR, t. 14, s. 257–258.
32 Tamże, s. 293–294.
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z Orszy, gdyż nie miał do nich zaufania) i przybyli do Mohylewa, gdzie złożyli 
przysięgę na wierność carowi33. W połowie września i pod koniec tego miesiąca 
pisał do Starego Bychowa i Krzyczewa, wzywając ich obrońców do kapitulacji. 
Część wojska rozpuścił na dwa tygodnie, drugą zaś posłał zagonem pod Borysów, 
obserwować ruchy Radziwiłła, którego oddziały miały się zbierać w Mińsku34.

W połowie września wymordowano większość mohylewskich Żydów. Miesz-
czanie mohylewscy natychmiast obarczyli winą za ten czyn kozaków Pokłońskie-
go35. Według opowieści późniejszego mohylewskiego kronikarza Trofima Surty, 
Pokłoński podstępnie wyprowadził z Mohylewa Żydów, którym pozwolił udać 
się „do Litwy” z całym majątkiem, po czym kazał swoim kozakom ich zabić, 
a majątek zrabować. Żydów zaś, którzy pozostali w mieście, zmuszono do przy-
jęcia chrztu36. Jeszcze później inny kronikarz, ihumen Orest, mało przekonująco 
tłumaczył, że Pokłoński zmusił Żydów do opuszczenia Mohylewa, bo przygo-
towywał miasto do obrony przed Radziwiłłem i w tym celu chciał zmniejszyć 
jego przeludnienie. Natomiast wymordować ich miał na wieść o ich spiskowa-
niu z nieprzyjacielem37. Rosyjski historyk Sergiusz Sołowjow uważał jednak, że 
Żydów wymordowali mohylewianie i zrzucili winę na kozaków Pokłońskiego38.
Igor Marzaluk w polemice z Hienadziem Sahanowiczem, który również podał 
w wątpliwość odpowiedzialność Pokłońskiego w tej sprawie, daje wiarę świadec-
twom mohylewian39. Mohylewscy mieszczanie są tu jednak stroną w sporze, a ich 
wiarygodność podważa fakt, że potem, w czasie oblężenia miasta przez Janusza 
Radziwiłła, po którego stronie znalazł się Pokłoński, obrońcy mieli wyciąć resztę 
Żydów (mimo że przyjęli oni chrzest prawosławny), oskarżając ich o sprzyjanie 
hetmanowi40. Wydaje się jednak, że to Pokłoński odpowiada za niemal całkowi-
tą41 zagładę mohylewskiej wspólnoty żydowskiej. W krótkim czasie zgromadził 
w Mohylewie niemały skarb: w ozdobach, odzieży, srebrze, pieniądzach, zbożu, 
zapasach i innych rzeczach na sumę 40 tys. złotych, a na wysłanników carskich 

33 Tamże, s. 245–246.
34 Tamże, s. 243–246, 329–330. 
35 Tamże, s. 259.
36 PSRL, t. 35, s. 242.
37 Записки игумена Ореста, АSD, t. 2, Aneks, s. XIII.
38 С. Соловьев, История России..., t. 10, s. 365. 
39 І. A. Марзалюк, Людзі даўняй Беларусі: этнaканфесійныя і сацыякультурныя стэрэа-

тыпы (X–XVII стст.), Магілёў 2003, s. 147; Г. Сагановіч, Жыды на мурох беларускіх гарадоў,
„Наша Ніва”, № 14, 13 VII 1998, s. 4.

40 K. Bobiatyński, Od Smoleńska..., s. 165.
41 Część ochrzczonych Żydów, jak podaje kronikarz, jednak ocalała, a ponad dziewięć dziesią-

tych spośród nich powróciło do swojej wiary. PSRL, t. 35, s. 242.
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wydał dodatkowo 10 tysięcy42. Trudno pozbyć się podejrzenia, że było to zrabo-
wane mienie żydowskie.

Car 23 września zwrócił uwagę Pokłońskiemu, żeby swoje raporty sporzą-
dzał według „zwykłego obyczaju”. Wojejkow przekazał nawet pułkownikowi od-
powiednie wzóry, by wiedział, jak czynią to bojarzy i wojewodowie. Pułkownik 
odpowiedział Wojejkowowi hardo, że będzie pisać do cara jako jego poddany, 
a nie „chołop”43. „Chołopi” byli w państwie moskiewskim kategorią ludności za-
leżnej o statusie bliskim niewolnikom44; tak jednak podpisywali się zwyczajowo 
wszyscy carscy poddani, nawet najwyżsi rangą. Pokłoński nie wytrwał jednak 
długo w swym uporze. Po tygodniu w nagłówkach listów wysłanych przez puł-
kownika do cara spod Krzyczewa pojawia się zwrot: „chołop twój Konstanty 
Pokłoński bije czołem”45.

Wkrótce, 3 października do Mohylewa przybyli carscy wysłannicy. Następ-
nego dnia szlachta i mieszczanie mohylewscy wyrazili przed ich obliczem radość 
z tego, że car „ulitował się nad chrześcijanami Małej Rosji (Малыя Росии)”
i ruszył „na tych przeklętych heretyków Lachów”, żeby „ich prawosławnych 
chrześcijan od nich pohanych heretyków Lachów wyzwolić i zjednoczyć w jedno 
z Cerkwią wschodnią i z prawosławnymi chrześcijanami Wielkiej Rosji (Великия 
Росии)”46. O tym, co mówili mohylewianie, wiemy z relacji moskiewskiej, więc 
pojęcia „Mała” i „Wielka Rosja” mogły trafić do ich wystąpienia wprost z carskiej 
tytulatury; nie można jednak również wykluczyć, że użyta przez nich terminolo-
gia była miejscowego pochodzenia. 

Na przełomie września i października Pokłoński prośbą i groźbą skłonił 
krzyczewian do poddania się carowi. Jemu też car podporządkował krzyczewską 
szlachtę i mieszczan47.

Przejęcie Krzyczewa wyznaczyło na pewien czas terytorialny zasięg dzia-
łalności Pokłońskiego. W miastach i „powiatach”, które dobrowolnie poddały 
się carowi, formalnie zabronione było korzystanie ze stacji zarówno Kozakom 
Zołotarenki, jak i moskiewskim strzelcom, i „powiat” mohylewski nie był w tym 
wyjątkiem. W rzeczywistości na leża zimowe rozkwaterowano w nim nie tylko 
kozaków Pokłońskiego, lecz także Zołotarenki. Ludnością, która nie wstąpiła 

42 AJZR, t. 14, s. 511.
43 Tamże, s. 329–330.
44 A. Markunas, Z. Nimron, A. Purisman, Русско-польский учебный словарь исторических 

терминов. Rosyjsko-polski dydaktyczny słownik terminów historycznych, Poznań 2000, s. 130.
45 AJZR, t. 14, s. 397–400.
46 Tamże, s. 372–373.
47 Tamże, s. 397, 400, 407–411, 417–422.
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w szeregi kozackie (gdzie przyjmowano „ludzi wolnych, ochotników”) kiero-
wał nie Pokłoński, lecz właściciele ziemscy na wsi i władze miejskie w miastach 
i miasteczkach. Do czasu mianowania wojewody mohylewskiego Mohylewem 
i Krzyczewem oraz ich „powiatami” zarządzał Pokłoński. Wojewoda mohylew-
ski nie mógł sądzić ludzi „pułkownika białoruskiego”. Pułk zorganizowano na 
sposób kozacki. Oprócz pułkownika, dowodziła nim starszyzna pułkowa: 
sędzia, esauł, chorąży i kapelan. Cała starszyzna składała się ze szlachty (częścio-
wo świeżo nobilitowanej przez cara), która zdarzała się także wśród kozaków. 
Pułk dzielił się na sotnie. Nie wiadomo, ile ich było dokładnie: w dokumentach 
występują nazwiska sześciu setników, lecz było ich, tak jak i starszyzny pułko-
wej, zapewne więcej. Zdaniem D. Pochilewicza, „powiat” mohylewski wypada 
uznać za osobną strefę pułku białoruskiego, bliską statusowi pułkowemu na 
Ukrainie48.

Pokłoński od samego początku swej działalności roli „pułkownika bia-
łoruskiego” pozostawał w nieustającym konflikcie z hetmanem nakaźnym 
Iwanem Zołotarenką, gdyż samodzielne poddawanie terenów Białej Rusi pod 
zwierzchnictwo carskie nie tylko było sprzeczne z poprzednimi ustaleniami, 
które Pokłoński niewątpliwie poczynił z Bohdanem Chmielnickim, lecz także 
godziło w całość polityki Wojska Zaporoskiego względem Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Kozacka starszyzna na znacznie wcześniej miała plany dołączenia 
południowo-wschodnich terenów dzisiejszej Białorusi do swojego państwa i sta-
wiała tę kwestię jeszcze podczas rozmów z Moskwą w 1651 r.49 Posłane w 1654
roku z pomocą Moskwie pułki kozackie miały inspirować powstania miejscowej 
ludności i skłaniać ją, by poddawała się Kozakom, a nie wojskom moskiewskim, 
powiększając w ten sposób terytorium Wojska Zaporoskiego.

Zołotarenko 25 czerwca ruszył z Nowogrodu Siewierskiego i przez Starodub 
skierował się na Homel. Kiedy zmierzał do Staroduba, na kozackie terytorium 
wtargnęły zagony z Homla, które, jak donosił carowi, miały iść „na Czernihów, 
na Starodub i na całą tę Ukrainę”50. Województwo czernihowskie w zasadzie 
nie należało do „Ukrainy”, gdyż terytorium to nazywano „ziemią siewierską”, 
„Siewierą”, „Siewierszczyzną”. „Ziemię siewierską” tłumacz Gwagnina Pasz-
kowski i Szymon Starowolski zaliczali do „Białej Rusi”. O „Siewierze” pisze np. 
były pisarz mohylewski Samuel Jermolecki, który w 1654 r. upomina się u cara 

48 Д. Л. Похилевич, Белоруское казачество, „Наукові записки Львівського Державного 
Унiверситету iменi Івана Франка”, t. 43, 1957, s. 158.

49 Г. Сагановіч, Невядомая..., s. 32.
50 AJZR, t. 14, s. 129–130.
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o rodzinne dobra „w Siwierze w powiat poczepskim”51. W tym samym roku 
szlachta krzyczewska – poddając się carowi – prosi, by „siewierska szlachta”, która 
uciekła przed Kozakami ze Staroduba i Poczepu mogła wrócić do swoich mająt-
ków52. W rok później Iwan Wyhowski tytułuje Iwana Zołotarenkę „hetmanem 
nakaźnym wojska siewierskiego”53. Zołotarenko zresztą zwykle używał tytułu 
„hetmana siewierskiego”. W tym samym roku podkanclerzy Hieronim Radzie-
jowski, pisząc do „hetmana polnego” Bohdana Chmielnickiego, przypomina mu 
o swoich dobrach „w Siewierszczyźnie”54. Za część „Ukrainy” uważał wojewódz-
two czernihowskie prawdopodobnie sam Chmielnicki już w 1649 r. Starodub 
na pewno nie leżał na „Ukrainie”. Powiat starodubowski Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego Kozacy okupowali od kilku lat, zaprowadzając w nim swoje porządki. 
Jak widać, Zołotarenko dokonał swego rodzaju aneksji terminologicznej, rozsze-
rzając znacznie pojęcie „Ukraina”. Hetman nakaźny używał także nazwy „Mała 
Rosja”, nazywając w liście do cara Bohdana Chmielnickiego „hetmanem waszej 
carskiej wysokości Małej Rosji”. Wspomina też o przysiędze wierności złożonej 
przez hetmana „z całym narodem Małej Rosji ziemi kijowskiej, bracławskiej 
i czernihowskiej”55. W tym wypadku „Mała Rosja” to uroczysta nazwa 
„Ukrainy”.

Na początku lipca Zołotarenko obległ Homel. Stąd szeroko rozesłał kozackie 
zagony, które zdobyły i spaliły miasta i zamki: Rzeczycę, Żłobin, Streszyn, Roha-
czew i Horwal. Homel jednak bronił się uparcie. Car wzywał hetmana nakaźne-
go pod Smoleńsk, lecz ten upierał się, że dla korzyści Moskwy najpierw trzeba 
zdobyć Homel, „który jest wszystkich miast granicznych litewskich głową”56.
Dopiero w sierpniu wysłał pod Smoleńsk tysiąc Kozaków pod dowództwem 
swojego brata Wasyla. Po półtoramiesięcznym oblężeniu, 23 sierpnia Homel 
otworzył bramy przed hetmanem nakaźnym. Garnizon homelski zdołał uciec 
do Starego Bychowa. Po dwóch tygodniach Zołotarenko zdobył Czeczersk, zajął 
Propojsk i Nowy Bychów. Tylko Stary Bychów, doskonale umocniona i zaopa-
trzona twierdza sapieżyńska, odmówił kapitulacji i hetman nakaźny zajął się 
jego oblężeniem. 

Najbardziej łakomym kąskiem na całym Naddnieprzu był dla Zołotaren-
ki Mohylew, stąd też oddanie przez Pokłońskiego tego miasta Moskwicinom 

51 Tamże, s. 274.
52 Tamże, s. 411.
53 Tamże, s. 702.
54 Tamże, s. 891.
55 Tamże, s. 139–141.
56 Tamże, s. 131.
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wzbudziło gniew hetmana nakaźnego i jego otoczenia. Protopop nieżyński 
Maksym Filimonowicz 12 września skierował list do burmistrzów, rajców 
i ławników mohylewskich, lecz w istocie do Pokłońskiego, w którym zarzucał 
mu, że unika spotkania z hetmanem nakaźnym i wzywał do oddania się pod 
obronę Wojska Zaporoskiego, „aby, Broń Boże, Moskwa nie chciała wprowa-
dzić swoich obyczajów i swojego prawa w waszym mieście, lecz byście mogli się 
cieszyć tymi artykułami i prawami, które jego carska wysokość z hetmanem nadał 
Ukrainie naszej”57. Pokłoński przekazał ten list Moskwicinom, zawiadamiając że 
wzbudził on przestrach mieszczan mohylewskich, a Zołotarenko zakazał słuchać 
Pokłońskiego i nasyła na ekonomię mohylewską swoich Kozaków. Słuszność 
tych skarg potwierdzał ze swej strony Wojejkow. Co więcej, Zołotarenko groził 
Pokłońskiemu śmiercią za to, że poddał Mohylew bezpośrednio carowi, a nie 
jemu. Car zakazał hetmanowi nakaźnemu zbliżania się do Mohylewa i posyłania 
tu swoich zagonów oraz potwierdził, że za ochronę ludności Mohylewa i Czaus 
odpowiada pułkownik Pokłoński58. Grabieże jednak nie ustawały59.

Zołotarenko 29 września stawił się ze swoją świtą przed obliczem cara 
pod Smoleńskiem. Hetman nakaźny odpierał zarzuty Pokłońskiego w swoich 
artykułach, przedstawionych władcy. W artykule piątym wnosił, by ci wszyscy, 
którzy „nazwali się Kozakami wojska jego carskiej wysokości zaporoskimi 
w Białorusi, w Mohylewie i w ekonomii mohylewskiej” mogli tam przebywać. 
Natomiast Pokłoński, jako niezasłużony w Wojsku Zaporoskim, nie powinien 
mieć do nich żadnych spraw60. Z tego artykułu Zołotarenki wynika, że Mohylew 
leżał według niego „w Białorusi”. Artykuły opublikowano w języku rosyjskim 
bez zaznaczenia, czy w tym języku je napisano, czy też jest to przekład „z bia-
łoruskiego pisma”. Nazwa Białorusi występuje w podniosłej formie „Białoru-
sji” (Белорусuи). Jest to pierwszy znany mi przypadek użycia nazwy Białorusi 
w tej postaci, która weszła później na stałe do języka rosyjskiego (tyle tylko, 
że w obocznej formie z podwojonym „s”).

Podczas pożegnalnej audiencji 7 października 1654 r. nieżyński protopop 
Maksym Filimonowicz wygłosił przed carem przemowę. Tytułował w niej cara 
„całej Wielkiej i Małej Rosji samodzierżcą” i życzył mu, „aby przesławne imę 
ruskie w Małorosji (Малоросии) (...) wskrzesił” oraz nie żałował wysiłków „na 
rzecz wyzwolenia tak prawowiernego narodu chrześcijańskiego w ziemi własnej 

57 Tamże, s. 151–153.
58 Tamże, s. 153–163, 297–300.
59 Tamże, s. 407.
60 Tamże, s. 167–170.
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ruskiej”. Po opisaniu mizernego stanu Kijowa, Czernihowa i „ziemi lwow-
skiej, przemyskiej, podolskiej, pokuckiej, podgórskiej, poleskiej i biało-ruskiej 
(Белоруской)” Filimonowicz stwierdził, że „Mała Ruś, prawdziwa ziemia ruska” 
(Малая Русь, истинная земля Русская) całą nadzieję pokłada w carze 61. Fili-
monowicz chyba jako pierwszy użył nazwy „Mała Ruś” w formie „Małorosja”. Z 
jego przemówienia jasno wynika, że „Mała Ruś” to dla niego wszystkie ziemie 
ruskie Rzeczypospolitej, a „ziemia białoruska” to tylko jedna z tych ziem.

Tego samego dnia car nakazał Zołotarence nadal oblegać Stary Bychów, 
pozwolił jednak wybierać furaż nie tylko w „powiat” bychowskim, lecz także 
mohylewskim62.

Dziesięć dni później, 16 października car rozkazał Pokłońskiemu udać się 
na leże zimowe pod Borysów, by strzec przepraw przez Berezynę i obserwować 
ruchy nieprzyjacielskich oddziałów. Zołotarence zaś polecił wybierać furaż pod 
Starym i Nowym Bychowem, i tylko w trzech wójtostwach ekonomii mohy-
lewskiej63. Zołotarenko jednak wysłał swoich Kozaków pod Mohylew, zabro-
nił chłopom wozić zboże i siano do tego miasta, kazał natomiast wozić je do 
swojego wojska. Kozacy przepędzili nawet moskiewskich strzelców z niektórych 
siół i wsi, odbierając im wymłócone zboże64. Mohylewianie skarżyli się władzom 
moskiewskim, że chodzą słuchy o zbliżaniu się „Lachów”, tymczasem strzelcy 
uszli z miasta, a na Kozakach Zołotarenki polegać nie można, bo spustoszywszy 
„powiat” mohylewski rozbiegną się (a ponad połowa już się rozbiegła). Zołota-
renko, ich zdaniem, bojąc się nadejścia „Lachów” zamierzał odejść spod Starego 
do Nowego Bychowa65.

Potwierdził te wieści 22 października Pokłoński, raportując że „Lachy” 
wybierają się na Mohylów i Szkłów, niemało ich chorągwi przeszło przez 
Berezynę, a jego kozaków porabąli i pobili pod Białyniczami. Prosił o proch 
i ołów, a także o przynajmniej tysiąc lub dwa tysiące moskiewskich żołnierzy. 
Car skierował do Mohylewa spod Dubrowny okolniczego Iwana Olfieriewa 
z pułkiem strzelców i armatami66.

Strona polsko-litewska rzeczywiście przygotowywała się do zwyczajnej 
w wojnach z Moskwą kampanii zimowej, chociaż przedsięwzięcie to wcze-
śniej podawano pod dyskusję. Janusz Radziwiłł w związku z przybyciem Jana 

61 Tamże, s. 175–178; М. С. Грушевський, Великая..., s. 83.
62 AJZR, t. 14, s. 173–174.
63 Tamże, s. 415–418.
64 Tamże, s. 427–428.
65 Tamże, s. 429–430.
66 Tamże, s. 421–422, 433–434. 
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Kazimierza do Grodna w połowie października 1654 r. opracował memoriał, 
w którym przedstawił przyczyny dotychczasowych niepowodzeń w wojnie 
z carem. Doradzał odłożenie działań wojennych do wiosny. Sporą część swoich 
rozważań hetman poświęcił zabiegom, jakie Rzeczpospolita powinna podjąć na 
arenie międzynarodowej. Na pierwszy plan wysuwał problem kozacki. Zwrócił 
królowi uwagę, że nieprzejednana postawa wobec Kozaków „jako Koronę 
zguby Ukrainy, tak W[ielkiego] X[ięstwa] L[itewskiego] zguby Białej Rusi teraz 
nabawiła...”. Przestrzegał przed skutkami ugody perejasławskiej dla przyszło-
ści Rzeczypospolitej: „Strzeż Boże, żeby Kozacy przy Moskwie zostać mieli: 
nie tylko z Białą Rusią i Ukrainą, ale i z ostatkiem Litwy Rusią podszytej na wieki 
by się nam pożegnać przyszło, tudzież i z innymi narodu ruskiego prowincja-
mi”67.

Próby rozerwania związku kozacko-moskiewskiego Radziwiłł podejmował 
już od rozpoczęcia wojny. Po wkroczeniu wojsk carskich na Białą Ruś wysyłał 
pisma do Chmielnickiego i starszyzny kozackiej, proponując zaprzestanie walk 
i rozmowy w sprawie powrotu Ukrainy pod berło Jana Kazimierza. We wrześniu 
wyprawił do Czehrynia swoich posłów. Proponował Kozakom ugodę z Rzeczą-
posplitą na warunkach białocerkiewskich. Kontrowersje wśród historyków wy-
wołuje zawarty w liście wojewody wileńskiego postulat, aby przyznać Kozakom 
część terenów Wielkiego Ksiestwa Litewskiego, zapewne dzisiejszą południową 
Białoruś. Propozycje te zostały przez Chmielnickiego odrzucone68.

Jesień w obozie polsko-litewskim upłynęła na sporach króla z Radziwiłłem 
i wewnątrz samego wojska. W tym czasie padł Witebsk i Suraż. Aktywność 
bojową przejawiały tylko oddziały woluntarskie, a zwłaszcza walcząca nad Be-
rezyną partia sędziego ziemskiego mozyrskiego Samuela Oskierki (weterana 
wyprawy królewicza Władysława na Moskwę)69. To właśnie Oskierko pobił pod 
Białyniczami kozaków Pokłońskiego.

Tymczasem stosunki Pokłońskiego z władzami moskiewskimi uległy znacz-
nemu pogorszeniu. Okolniczy Iwan Olfieriew 11 grudnia skarżył się z Mohylewa 
carowi, że po odwołaniu przez Zołotarenkę kozaków z „powiatu” mohylewskie-
go, zaczęli tam grabić kozacy Pokłońskiego. Pokłoński, jak donosił okolniczy, 
uchyla się od służby, mieszkał w Mohylewie z częścią swoich kozaków, podczas 
gdy inni rabowali po całym „powiat”. Co więcej, skarżył się Olfieriew: „Carskich 
strzelców i żołnierzy w powiat i w mieście na wartach przy wrotach biją, a przez 

67 BN, Cosideracye o obronie teraźniejszej W. X. Lit. w roku 1654, rkps 6634/III, k. 47.
68 M. Matwijów, Próba mediacji Janusza Radziwiłła w konflikcie polsko-kozackim w latach 

1653–1655, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, nr 5, 2001, s. 26.
69 K. Bobiatyński, Od Smoleńska..., s. 121–122.
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to bicie wielu strzelców i żołnierzy leży przy śmierci”; nie dają też wybierać 
zapasów z „powiatu” mohylewskiego70.

Na początku grudnia Chmielnicki zwrócił się do cara z prośbą, aby oddziały 
Zołotarenki mogły powrócić na Ukrainę zagrożoną rozpoczętą już ofensywą 
wojsk koronnych. Nie zgodził się na to sam Zołotarenko, gdyż musiałby zrezy-
gnować ze wszystkich dotychczasowych zdobyczy i roli przywódcy Kozaków na 
terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Na początku 1655 r. do Mohylewa zaczęły dochodzić wieści, że wojska litew-
skie z kilku stron: spod Bychowa, z Bobrujska, Borysowa, Mińska i Łukomla mają 
uderzyć na Mohylew na Boże Narodzenie (według starego stylu) lub wkrótce po 
nim. Pokłoński ze swoim pułkiem, liczącym cztery tysiące kozaków stanął pod 
Mohylewem w monasterze bujnickim, położonym o pół mili (niecałe 4 km) od 
miasta. Zołotarenko nadal stał pod Starym Bychowem; zostało mu nieco ponad 
osiem tysięcy Kozaków, bo wielu rozeszło się, „nie lubiąc hetmana”71.

Na przełomie 1654 i 1655 r. Pokłoński szeroko rozesłał swoich kozaków. 
Jego setnicy rozpoczęli werbunek w całym powiat dubrowieńskim, stawiając 
załogi w Kadyniu (Kudzinie) i Romanowie. Wkrótce setnik Andrzej wprowa-
dził kozaków także do „powiatu” horskiego. Po pewnych sporach jego kozakom 
przyznano stacje w „powiatach” hołowczyńskim, białynickim i teteryńskim. 
Niebawem jednak wojewoda smoleński Grzegorz Puszkin skarżył się carowi, 
że kozacy Pokłońskiego zmuszają do wstępowania w szeregi kozackie chłopów 
w „powiatach” smoleńskim, horskim, szkłowskim oraz mścisławskim, i grabią 
przy tym ludność72.

W połowie stycznia 1655 r. Pokłoński donosił do Smoleńska wojewodzie 
Puszkinowi o „wielkiej sile lachowskiej”: dziesięciu tysiącach różnego wojska 
skoncentrowanego w Borkułabowie, pięć mil od Mohylewa. Przeciwnik, jego 
zdaniem, zamierza uderzyć na Mohylew. Ostrzegał przy tym, że od wziętych 
„języków” dowiedział się, że z tyłu idzie król z wojskiem; hetmanów posłał 
przodem, by szli „w Moskwę”, gdyby poddały się Mohylew i Szkłów, a jeśli się 
nie poddadzą, mają te miasta ominąć i iść dalej, sam król zaś zamierza stanąć 
pod Smoleńskiem. Pułkownik białoruski domagał się przysłania moskiewskich 
posiłków, by nie przepuścić nieprzyjaciela za Dniepr. Zaalarmowany car posłał 
oddziały z Wiaźmy pod dowództwem stolnika i wojewody księcia Jerzego Ro-
modanowskiego73.

70 AJZR, t. 14, s. 439–440.
71 Tamże, s. 465–472.
72 Tamże, s. 475–476, 479–482.
73 Tamże, s. 487–490.
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Informacje uzyskane przez Pokłońskiego były dokładne. W styczniu 1655 
roku pod Starym Bychowem zebrało się całe wojsko litewskie. Plany królewskie 
zakładały jednoczesne uderzenie wojska litewskiego na Białej Rusi i koronne-
go, wspomaganego przez oddziały tatarskie, na Bracławszczyźnie. Król liczył 
na to, ze zaangażowanie około czterdziestu tysięcy żołnierzy pozwoli odwró-
cić koleje wojny z Moskwą i doprowadzić do zerwania ugody perejasławskiej. 
Hetman Radziwiłł przez cały czas sprzeciwiał się temu planowi, uważając, że 
wojsko litewskie jest zupełnie nieprzygotowane do ciężkich i niezwykle wy-
czerpujących działań wojennych w porze zimowej. Jednakże na Ukrainie już od 
listopada toczyła się ofensywa wojsk koronnych i pod koniec grudnia Radziwiłł 
musiał ulec królowi i wyprowadzić swe wojsko w pole. Hetmani litewscy za 
najważniejsze uznali zdobycie twierdz położonych na linii Dniepru – Nowego 
Bychowa, Mohylewa, Kopysi, Szkłowa, Orszy i Dubrowny. Ponieważ te fortece 
nie miały nowoczesnych umocnień i z reguły nie były obsadzone przez większe 
siły nieprzyjacielskie, spodziewano się opanować je bez większych trudności. 
W razie pobicia Chmielnickiego przez wojska koronne realne wydawały się 
nawet plany wtargnięcia połączonych wojsk litewskich i koronnych wraz 
z Tatarami na terytorium państwa moskiewskiego, aby tam doprowadzić do de-
cydującego starcia z nieprzyjacielem.

Początek kampanii przebiegał po myśli dowództwa litewskiego. Zajęto 
Hołowczyn i powoli oczyszczano z oddziałów przeciwnika teren pomiędzy 
Berezyną a Dnieprem. Pomiędzy Starym Bychowem a Mohylewem doszło 
8 stycznia do starcia z pułkiem Pokłońskiego. Kilku chorągwiom litewskim nie 
udało się zdobyć taboru białoruskich kozaków, którzy odparli atak, a następ-
nie wycofali się w stronę Mohylewa. Pokłoński 11 stycznia stanął pod miastem 
na przedmieściu Łupułowo74. Natomiast litewscy hetmani 10 stycznia podeszli 
pod Stary Bychów. Liczący osiem choragwi kozackich pułk stolnika litewskiego 
Krzysztofa Potockiego zajął klasztor w Borkułabowie, pustosząc okoliczne wsie. 
W Mohylewie spodziewano się, że hetman wielki litewski uderzy na to miasto, 
lecz ten ruszył na Nowy Bychów, by wyeliminować z dalszych walk oddziały 
Zołotarenki. Jednak przeprowadzony 24 stycznia generalny szturm na twierdzę 
hetmana nakaźnego Kozacy odparli. Wojska litewskie pozostały pod Nowym 
Bychowem jeszcze przez dwa tygodnie, gdyż hetman Radziwiłł oczekiwał na 
wieści z Ukrainy. Okazały się one niepomyślne – natarcie wojsk koronnych 
zakończyło się na początku lutego całkowitym niepowodzeniem, co oznaczało 
krach planu zimowej ofensywy. Kontynuowanie działań na Białej Rusi traciło 

74 Tamże, t. 8, s. 384–385; tamże, t. 14, s. 470.
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praktycznie sens, lecz Radziwiłł nie chciał wracać za Berezynę bez odniesienia 
spektakularnego zwycięstwa. Takim sukcesem miało być zdobycie Mohylewa. 
Radziwiłł ufał, że Mohylew łatwo wpadnie mu w ręce, gdyż pułkownik Pokłoński 
przyrzekł hetmanowi, że otworzy przed nim bramy miasta i przejdzie ze swoim 
pułkiem pod zwierzchnictwo Rzeczypospolitej. Pokłoński nawiązał kontakty 
z Radziwiłłem w czasie przygotowań do litewskiej ofensywy. Jego głównym po-
średnikiem w negocjacjach był dawny sługa Sapiehów, Trojan Sułowski, który 
również zamierzał porzucić służbę carską75.

Wojska litewskie przybyły pod Mohylew w połowie lutego. Miasta broniło 
2 600 carskich żołnierzy i około 4 tys. białoruskich kozaków Pokłońskiego oraz 
zdolni do służby wojskowej mieszczanie. Do stycznia miasto zaopatrzono w kil-
kadziesiąt dział, i znaczne zapasy prochu i ołowiu, brakowało natomiast żywności 
i głód już wkrótce stał się głównym problemem obrońców. Radziwiłł 15 lutego 
wysłał kilka listów do mohylewian, wzywając ich do powrotu pod berło Jana 
Kazimierza. Ku zaskoczeniu hetmana okazało się jednak, że wbrew zapewnie-
niom Pokłońskiego obrońcy miasta nie zamierzają kapitulować. Zademonstro-
wali nawet gotowość do walki. Przed obwarowania wyszli kozacy Pokłońskiego 
i regiment pieszy moskiewski pod dowództwem wojewody Wojejkowa. Tylko 
część kozaków, wraz ze swym dowódcą, uchyliła się od walki, strzelając bez kul 
lub dając ognia w górę. Reszta, którą dowodził setnik Ilia Buszak, wzięła udział 
w starciu z wysłanym pod fortyfikacje pułkiem Aleksandra Połubińskiego, które 
zakończyło się zwycięstwem żołnierzy litewskich76.

Radziwiłł, straciwszy nadzieję na kapitulację miasta, zaczął czynić przygo-
towania do generalnego szturmu, który zamierzał przeprowadzić wczesnym 
rankiem 16 lutego. Pokłoński wciąż zapewniał go, że przed atakiem wyjdzie 
ze swoimi ludźmi na zewnątrz i otworzy bramę, lecz tuż przed rozpoczęciem 
natarcia poprosił hetmana o odłożenie szturmu. Było już jednak za późno. 
Dwie godziny przed świtem Pokłoński opuścił Mohylew wraz z około czterystu 
ludźmi, głównie krzyczewskiej szlachty i mieszczan. Załoga zaraz zamknęła za 
nim bramy. Pozostali białoruscy kozacy pod dowództwem setnika Ilii Buszaka 
i sędziego Pawła Okurkiewicza dochowali wierności carowi. W tych okoliczno-
ściach szturm był niezwykle ciężki. Po kilkugodzinnej walce oddziały litewskie 
zajęły przedmieścia i tzw. nowe miasto. Nie zdołano natomiast zdobyć głównej 
części miasta, tzw. starego albo górnego miasta i zamku, dokąd wycofała się 
załoga i większość mieszczan. Obrońcy ponieśli ogromne straty – zginęło tysiąc 

75 B. Radziwiłł, Autobiografia, wstępem poprzedził i oprac. T. Wasilewski, Warszawa 1979, 
s. 135. 

76 K. Bobiatyński, Od Smoleńska..., s. 158–159.
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białoruskich kozaków i trzystu żołnierzy moskiewskich. Straty litewskie były 
mniejsze, lecz też szły w setki. Na Przedmieściu Szkłowskim poległo siedem-
dziesięciu kozaków wiernych Pokłońskiemu.

Pomimo porażki 16 lutego obrońcy Mohylewa nie zamierzali zaprzestać 
oporu. Bezpośrednio po szturmie mogło się wydawać, że upadek miasta jest 
tylko kwestią czasu. Na niewielkim obszarze górnego miasta i zamku stłoczyło 
się około 5 tys. białoruskich kozaków i moskiewskich żołnierzy oraz kilkana-
ście tysięcy mieszczan i uchodźców. Obrońcy odpierali atak za atakiem. Do 
zaprzestania oporu nie skłoniła ich nawet wiadomość o rozbiciu przez Li-
twinów moskiewskiej odsieczy. Radziwiłł i jego dowódcy słali listy do miasta 
wzywając do poddania się, lecz bez powodzenia. O bezcelowości dalszego 
oporu przekonywał mohylewian prawosławny archimandryta słucki Teodozy 
Wasilewicz, który przybył pod Mohylew na prośbę Bogusława Radziwiłła. Do 
poddania się namawiał mohylewian także Pokłoński, z którego król oficjal-
nie zdjął banicję i przyjął do swych łask. Osobne pisma Pokłoński skierował 
do starszyzny i żołnierzy swojego pułku, nakłaniając do współpracy z nim 
i poddania się królowi. Apele te pozostały jednak bez odzewu.

Ostatnią próbę zdobycia Mohylewa Radziwiłł podjął 11 maja. Tak jak 
i wszystkie poprzednie, także ten szturm zakończył się porażką. Tymczasem 
ze wschodu dochodziły coraz częściej wiadomości o zakończeniu koncentracji 
pierwszego rzutu wojsk moskiewskich, a od południa na odsiecz Mohylewu 
ruszył Zołotarenko. Odwrót sił litewskich spod Mohylewa zaczął się w kilka 
godzin po nieudanym szturmie. Odchodząc, Radziwiłł ściągnął załogi ze zdo-
bytych wcześniej miast naddnieprzańskich – Kopysi, Orszy i Dubrowny. Do 
obrony okolic nad Drucią, Berezyną i Bobrem hetman pozostawił Konstantego 
Pokłońskiego, któremu nadał „pułkownictwo nierówne nad wszystkimi krajami 
białoruskimi” i wezwał ich mieszkańców, by skupili się do obrony pod jego do-
wodztwem77.

Mohylew zapłacił straszliwą cenę za swój bohaterski opór. Obrońcy głodo-
wali i pili skażoną wodę, która wywołała zarazę. W czasie oblężenia zmarła więk-
szość mieszkańców miasta, jak się ocenia, od ośmiu do trzynastu tysięcy. Spalono 
lub rozebrano na opał drewnianą zabudowę nowego miasta. Od ostrzału ucier-
piało stare miasto i zamek. Poważne straty poniosła też załoga miasta. Zginęło 
w walce, zostało rannych lub zmarło około dwóch tysięcy białoruskich kozaków 
(ponad połowa stanu wyjściowego) i ośmiuset moskiewskich żołnierzy78.

77 AJZR, t. 14, s. 621–622.
78 K. Bobiatyński, Od Smoleńska..., s. 180–181.
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Aleksy Michajłowicz, który udawał się na front letniej kampanii, 10 lipca 
zaszczycił miasto krótkim pobytem. Najbardziej zasłużeni w obronie miesz-
kańcy i żołnierze otrzymali bogate nadania, futra i pieniądze. Car przejął dobra 
Pokłońskiego i jego towarzyszy, i przekazał je w użytkowanie mohylewskim 
mieszczanom79. Potwierdził też raz jeszcze przywileje, które Mohylew otrzymał 
wcześniej od królów polskich. Jan Kazimierz ze swej strony wszystkie te przywi-
leje Mohylewowi odebrał.

Oficjalne przyjęcie przez cara tytułu „Pana Białej Rosji” 
i polityczne reperkusje tego kroku

Panem położenia na południowym wschodzie Wielkiego Księstwa Litew-
skiego został hetman nakaźny Zołotarenko. Hetman nakaźny wziął pod swoje 
rozkazy pułk białoruski jako samodzielną jednostkę, lecz jego dowódcy nie 
nosili już tytułu „pułkownika białoruskiego”, lecz „czausowskiego”. Podczas 
przygotowań do letniej kampanii 1655 r. Zołotarenko za pozwoleniem władz 
carskich rozpoczął szeroką akcję werbunkową, wcielając do swoich pułków 
tysiące miejscowych ochotników, chłopów i mieszczan. Dzięki temu szeregi 
kozackiego wojska na Białej Rusi, mocno przerzedzone w kampanii zimowej, 
w połowie czerwca liczyły już 20 tys. zdolnych do walki ludzi; oprócz tego 6 tys. 
chorych80. Zdaniem Pochilewicza, wśród chorych większość musieli stanowić 
starzy kozacy, w większości ukraińscy, dopuszcza on więc, że Białorusini tworzy-
li „dobrą połowę” korpusu Zołotarenki81.

Podczas letniej ofensywy moskiewskiej oddziały Zołotarenki wspomagały 
lewe skrzydło wojsk carskich. Kozacy i Moskwicini ponownie spróbowali zdobyć 
Stary Bychów, lecz znów spotkało ich niepowodzenie. W centrum przedni 
oddział moskiewski pod dowództwem Jerzego Boratyńskiego rozbił pod koniec 
czerwca oddział Pokłońskiego pod Borysowem. Pokłoński z jazdą wycofał się 
pod Mińsk, natomiast jego piechota została rozproszona. W starciu tym puł-
kownik miał utracić około czterystu pięćdziesięciu ludzi82. Na początku lipca 
Moskwicini zdobyli Mińsk i dalej posuwali się na zachód. Pokłoński z resztkami 
swego pułku próbował stawić czoła idącym w awangardzie moskiewskiej armii 

79 AJZR, t. 14, s. 731, 737–740.
80 Tamże, s. 712.
81 Д. Л. Похилевич, Белоруское..., s. 163.
82 K. Bobiatyński, Od Smoleńska..., s. 205.
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Czerkasskiego Kozakom Zołotarenki, lecz został pobity najpierw pod Kojdano-
wem, a następnie pod Oszmianą83.

W tym samym czasie Rzeczpospolitą zaatakowała Szwecja. W maju 
niepowodzeniem zakończyły się rozmowy szwedzko-moskiewskie co do podzia-
łu ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Linię podziału wyznaczano czterokrot-
nie. Granica miała przejść to przez Słuck, to przez Nieśwież i Mińsk. Ostatecznie 
Moskwa postanowiła nie dzielić się łatwą – jak się zdawało – zdobyczą. Król 
szwedzki Karol X Gustaw zdecydował się działać na własną rękę. Na początku 
lipca Szwedzi zajęli oblegany wcześniej przez wojska moskiewskie Dyneburg, 
a ich główne siły uderzyły na Polskę. Wkrótce, 25 lipca wielkopolskie pospo-
lite ruszenie kapitulowało pod Ujściem, oddając się pod protekcję Karola 
Gustawa. 

W tej sytuacji, kiedy wojska carskie były już pod Smorgoniami, około sześć-
dziesięciu kilometrów na wschód od Wilna, zgromadzeni tu dygnitarze litewscy 
podjęli próbę rozpoczęcia rokowań pokojowych z Moskwą. Car zażądał jednak 
bezwarunkowej kapitulacji, a wobec braku pozytywnej odpowiedzi ze strony 
Litwinów wydał swoim wojskom rozkaz opanowania Wilna. Siły moskiewsko-
-kozackie 8 sierpnia zdobyły miasto i dokonały rzezi ludności. Nazajutrz Aleksy 
Michajłowicz wjechał uroczyście do stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Janusz Radziwiłł odprowadził wojsko litewskie do Kiejdan. Wśród innych 
oddziałów znajdowali się także wolontariusze Pokłońskiego. Pułkownik białoru-
ski stał w Kiejdanach własnym niewielkim obozem nad Niewiażą, podczas gdy 
Żmudzini i wojsko litewskie mieli własne obozy84. Na rozkaz hetmana wolonta-
riusze Pokłońskiego nękali Moskwicinów nagłymi atakami. W odwet za działa-
nia Pokłońskiego Moskwicini 11 września zaatakowali Sapieżyszki, zapędzili ich 
mieszkańców do kościoła i wymordowali85.

Wcześniej, 17 sierpnia w Kiejdanach podpisano umowę ze Szwecją. Zgodnie 
z tą umową, Wielkie Księstwo Litewskie przechodziło pod protektorat Szwecji. 
Pod deklaracją podpisali się obaj hetmani litewscy i około pięciuset pięćdzie-
sięciu oficerów, urzędników i szlachty. Większość wpływowych sygnatariuszy 
aktu była protestantami i klientami Janusza i Bogusława Radziwiłłów. Dekla-
rację podpisało też kilku prawosławnych radziwiłłowskich klientów: Marcjan 

83 Tamże, s. 214; A. Rachuba, Pokłoński..., s. 235.
84 Л. В. Зборовский, Великое княжество Литовское и Россия во время польского Потопа,

Москва 1994, s. 24.
85 H. Wisner, Janusz Radziwiłł 1612–1655. Wojewoda wileński. Wielki hetman litewski, War-

szawa 2000, s. 206.
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Ogiński, Jan Bychowiec, Konstanty Pokłoński i Andrzej Kurbski. Do artykułu 
piątego wprowadzono gwarancję praw Kościoła prawosławnego86.

Tymczasem Szwedzi zajęli Żmudź i Birże. W obliczu interwencji Szwecji 
car zaczął szukać porozumienia z Wielkim Księstwem Litewskim. Wysłał więc 
24 sierpnia do obozu w Kiejdanach posła, który zaproponował hetmanom przej-
ście na carską służbę, obiecując przy tym w imieniu cara zachowanie wolno-
ści wyznania, przywilejów i majątków szlachty. Radziwiłł odmówił, natomiast 
Gosiewski przez pewien czas wydawał się skłonny do ugody. 

Aleksy Michajłowicz 3 września oficjalnie przyjął w Wilnie tytuł „samo-
dzierżcy całej Wielkiej, Małej i Białej Rosji”. W akcie proklamacji nowego tytułu 
car wyjaśniał: „my, wielki pan nasza carska wysokość, odebraliśmy królowi 
polskiemu przodków naszych pańskich wielkich książąt rosyjskich Wielkiego 
Księstwa Litewskiego stołeczny gród Wilno i inne liczne grody i miasta zajęliśmy 
i wzięliśmy w obronę, jak również Białą Ruś. A zgodnie z naszym ukazem hetman 
Wojska Zaporoskiego Bohdan Chmielnicki z całym Wojskiem Zaporoskim 
tegoż króla polskiego grody i miasta na Wołyniu i po Podolu zajął. I Miłością 
Bożą zostaliśmy na Wielkim Księstwie Litewskim i nad Białą Rusią, i na Wołyniu 
i Podolu wielkim panem. I nakazaliśmy w swoim pańskim mianie i tytule ty-
tułować siebie: Wielkim Panem, Nasza Carska Wysokość, Wielkim Księciem 
Litewskim i Białej Rosji i Wołyńskim i Podolskim”87. Patriarcha moskiewski 
Nikon już co najmniej od kwietnia używał tytułu „patriarchy moskiewskiego 
i całej Wielkiej, Małej i Białej Rusi”88.

Tymczasem obóz hetmana wielkiego litewskiego nieustannie pustoszał. Pod 
koniec sierpnia część wojska zawiązała konfederację w Wierzbołowie i uznała 
Janusza i Bogusława Radziwiłłów za zdrajców. Opuścił Radziwiłła także pułkow-
nik Pokłoński, który w pierwszej dekadzie października wraz z pokaźną grupą 
zbrojnych litewskich poszedł do Prus, gdzie wstąpił do armii elektora Fryderyka 
Wilhelma. Do wojska litewskiego powrócił w roku następnym, lecz jakakolwiek 
polityczna rola „pułkownika nad krajami białoruskimi” odeszła już w niebyt89.

86 A. Kotljarchuk, In the Shadows..., s. 107. 
87 М. С. Грушевський, Великая..., s. 77; А. Лакиер, История титулов государей России,

„Журнал Министерства Нар. Просвещения”, кн. 4, 1847, s. 129–130. 
88 RBS, t. 1, s. 329.
89 Jesienią 1656 r. wziął udział w zorganizowanej przez hetmana Gosiewskiego wyprawie na 

Prusy Książęce. W bitwie pod Filipowem 22 X 1656 r. dostał się do niewoli szwedzkiej i uwięziono 
go w Malborku. Na początku 1658 r. przebywał jeszcze w niewoli, lecz czyniono mu nadzieje na 
rychłe uzyskanie wolności w drodze wymiany jeńców. Po wyjściu z niewoli nie powrócił już do 
służby wojskowej. Maria Radziwiłłowa, w uznaniu zasług Pokłońskiego dla swego męża Janusza, 
zapisała mu w testamencie w 1661 r. starostwo bystrzyckie. Zmarł przed 1663 r. A. Rachuba, Po-
kłoński..., s. 235.
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Zaniepokojeni postępami Moskwicinów Szwedzi rozpoczęli kolejną turę 
rozmów z Litwinami pozostającymi w Kiejdanach. Tekst nowej umowy przy-
jęto jednak dopiero 20 października. Zgodnie z tym aktem Wielkie Księstwo 
Litewskie zawiązywało unię ze Szwecją i uznawało króla szwedzkiego za wielkie-
go księcia litewskiego. Pod aktem swoje podpisy złożyło ponad tysiąc szlachty 
i duchowieństwa, lecz pozycja Janusza Radziwiłła była już bardzo osłabiona. 

Do końca roku wojska moskiewskie i kozackie opanowywały i pustoszyły 
kolejne ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jednocześnie Moskwa prowa-
dziła separatystyczne rozmowy z Litwinami skupionymi wokół hetmana wiel-
kiego litewskiego Pawła Sapiehy. Wtedy to po raz pierwszy z inicjatywy strony 
litewskiej w liście adresowanym do Aleksego Michajłowicza w tytule króla 
polskiego pojawiła się nazwa „Biała Ruś”: „My, najjaśniejszego Jana Kazimierza, 
króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego, Białej Rusi i innych pana naszego 
miłościwego senatorowie bijemy czołem”. Także w piśmie do bojarów Litwini 
nazwali króla „wielkim księciem litewskim i Białej Rusi”90. Nazwa „Biała Ruś” 
w królewskiej tytulaturze pojawiła się niewątpliwie jako odpowiedź Litwinów 
na nowy tytuł carski. Strona moskiewska odpowiedziała gniewnymi listami, 
w których podkreślono, że karząc króla i panów-radę „Bóg darował carowi całą 
Białą Ruś, i stołeczny gród Wilno, i inne liczne wojewodztwa, grody i miasta 
W[ielkiego] X[ięstwa] L[itewskiego], a także w Koronie Polskiej i na Wołyniu 
i Podolu liczne grody i miasta”. Zarzucano też Litwinom: „A w swoim liście 
tytułujecie, trwając w swojej pysze, Kazimierza króla polskiego Białej Rosji, co 
nigdy za poprzednich polskich królów i za obecnego króla tak pisane nigdzie nie 
bywało”91.

Pod koniec grudnia 1655 r. w Moskwie rozpoczęły się rozmowy z wielkim 
poselstwem szwedzkim. Szwedzi wystąpili z projektem wspólnej walki przeciw 
Janowi Kazimierzowi i jego zwolennikom w Rzeczypospolitej. Jednakże 
w sprawie najbardziej interesującej stronę moskiewską – ustalenia nowych granic 
między oboma państwami (przede wszystkim na terytorium Wielkiego Księstwa 
Litewskiego) posłowie proponowali tylko podjęcie rozmów. Ponadto w doku-
mentach Karola Gustawa dla cara w tekście potwierdzenia umowy stołbowskiej 
zabrakło tytułów dodanych do carskiej tytulatury po zajęciu Wilna – cara nie 
nazwano ani „panem Białej Rosji”, ani „wielkim księciem litewskim”. Posłowie 
wyjaśniali co prawda, że jest to tylko nieporozumienie, lecz uparcie odmawiali 
wysłania gońca do Karola Gustawa po nowe polecenia w tej sprawie. Widać było, 

90 Л. В. Зборовский, Великое..., s. 67.
91 Tamże, s. 69–70.
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że Szwedzi tylko przeciągają rozmowy, by zyskać na czasie. W końcu 9 lutego 
1656 r. bojarzy oficjalnie podnieśli kwestię opuszczeń w tytułach carskich i zażą-
dali ukarania winnych śmiercią. Rozumieli przy tym, że ich żądanie nie będzie 
spełnione, lecz tak ciężka obraza czci ich władcy mogła posłużyć za podstawę do 
zerwania pokoju ze Szwecją92.

Decydując się na wojnę ze Szwecją, Moskwa podjęła rozmowy z Rzecząpo-
spolitą. Okazało się jednak, że Jan Kazimierz zgadza się ustąpić tylko Smoleńsk, 
Dorohobuż, Białą i Starodub, a więc terytoria stracone przez państwo moskiew-
skie w czasach wielkiej smuty. O niechęci strony polsko-litewskiej do większych 
ustępstw świadczyło dobitnie dodanie do tradycyjnej tytulatury Jana Kazimierza 
epitetu „białoruski”. W królewskim piśmie z 1 stycznia 1656 r. tytuł: „białoruski” 
umieszczono zamiast: „ruski”, natomiast w piśmie z 3 lipca tegoż roku „białoru-
ski” figuruje po zwrocie: „wielki książę litewski, ruski...”93.

Aleksy Michajłowicz, nie czekając na zakończenie rozmów z Janem Kazi-
mierzem, rozpoczął latem 1656 r. wojnę ze Szwecją. Rozejm z Rzecząpospolitą 
Moskwa zawarła dopiero 3 listopada w Niemieży pod Wilnem. Strony zobowią-
zały się do wspólnych działań wojennych przeciw Szwecji, a Aleksemu Michajło-
wiczowi obiecano elekcję na tron polski po śmierci Jana Kazimierza.

W lipcu 1656 r. Aleksy Michajłowicz rozpoczął wyprawę inflancką z Połocka, 
wcześniej uroczyście witany tu przez ludność miasta. Największy poeta białoru-
ski tej epoki, prawosławny mnich94 Symeon Połocki (w życiu świeckim Samuel 
Piotrowski-Sitnianowicz) napisał z tej okazji, prawdopodobnie wraz z ihume-
nem monasteru Objawienia Pańskiego Ignacym Jewlewiczem i nauczycielem 
Tymoteuszem Utczyckim, „Metry na przybycie do ojczystego grodu Połocka 
(...) całej Wielkiej, Małej i Białej Rosji samowładcy...”, wystawione przez uczniów 
szkoły brackiej95. Autorzy „Metrów” zwracają się do cara: „monarcho rosyjski” 
(монархо росийский), lecz widać wyraźnie, że „Rosja” (Россия) i „Rossowie” 

92 Б. Н. Флоря, От Потопа до Вильна. Русская политика по отношению к Речи Поспо-
литой в 1655–1656 гг., „Kwartalnik Historyczny”, R. CX, 2003, nr 2, s. 35.

93 Д. И. Иванов, Речь Посполитая в планах московских политиков накануне Виленских 
переговоров 1656 года. (Из истории международного кризиса в Восточной Европе середины 
XVII века), „Славяноведение” 2002, № 2, s. 59.

94 W literaturze białoruskiej Symeonowi Połockiemu przypisuje się przynależność do unic-
kiego zakonu bazylianów, na tej tylko podstawie, że na emigracji w Moskwie podpisywał się jako 
hieromnich Ordinis Sancti Basilii Magni. Jest to oczywiste nieporozumienie, gdyż w Rzeczypospo-
litej wszystkich mnichów obrządku wschodniego określano po łacinie jako Orden Sancti Basilii,
a po unii brzeskiej przy mnichach prawosławnych dodawano ritus graeci, unickich zaś – ritus latini.
W Moskwie unitów nie było, więc Symeon nie odczuwał potrzeby dodawania zwrotu ritus graeci.

95 С. Полоцкий, Вирши, cост., подготовка текстов, вступ. статья и коментарии В. К. 
Былинин, Л. У. Звонаревa, Минск 1990, s. 388.
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(Россы) to dla nich przede wszystkim ruskie ziemie Rzeczypospolitej i ich 
mieszkańcy. Aleksy określany jest jako „najjaśniejszy car ze wschodu, świecący 
Rossom”. Trzej Białorusini wzywają swój kraj: „Raduj się, Rosjo, oto bowiem 
car prawowierny przyszedł”. Słowa wdzięczności kierują do Chrystusa: „że na 
lud utrapiony spojrzałeś z wysoka, przyzwałeś do Rosji cara ze Wschodu”. Na-
zywają cara „pocieszeniem narodu, w prześladowaniach podaną rosyjskiemu 
rodowi”, porównują go do słońca, które „rozsypuje promienie w kraju Rosyj-
skim (Российской стране)”. „Rosja” jest dla nich synonimem „Rusi”, gdyż nazw 
tych używają wymiennie, tak samo jak określeń „naród rosyjski” i „naród ruski”: 
„Chwal Boga, przesławny rosyjski narodzie, żeś stanął przez Aleksego na dawnej 
swobodzie” i „[Pan Bóg] dzisiaj posłał nam cara, który wybawił z niedoli naród 
ruski”96.

Oprócz nazwy „Rosja” autorzy „Metrów” posługują się terminem „Biała 
Rosja” i epitetem „białorosyjski”. Ich zdaniem, carowi bije czołem „ojczysty gród 
Połock przyrzeczony” i „cała Rosja, Biała z Małą (вся Росия, Белая з Малою)”. 
Dalej autorzy sławią cara: „Tyś nas od przymusu wrażego wybawił, Rosję Białą 
(Россию Белу) w świetle postawił”. Aleksy Michajłowicz nazwany jest także „bia-
łorosyjską (белоросийская) ozdobą”97.

Po kilku latach moskiewskich rządów i wojennych spustoszeń ton wierszy 
Symeona Połockiego jest zupełnie inny: „Aprila 27. Wzięto obraz najświętszej 
matki Boskiej z Połocka do Moskwy”. Poeta rozpacza z powodu zabrania ikony 
w 1663 r. i zwraca się do św. Eufrozyny Połockiej z prośbą o wstawiennictwo 
u Boga: „o, Matko, przypadnij [do stóp] za nami / Panu Bogu naszymi sługami / 
By zwrócił nam ikonę świętą, oświecił ziemię białorosyjską”98. Zwrot ten powtó-
rzył w jeszcze jednej wierszowanej modlitwie do Eufrozyny Połockiej, napisanej 
w tym samym roku99.

Autorów „Metrów” można śmiało uznać za przedstawicieli nie tylko po-
łockiej, lecz także całej białoruskiej mieszczańskiej elity umysłowej. Symeon 
Połocki ukończył Kolegium Mohylańskie w Kijowie i studiował w Akademii 
Wileńskiej. Mohylewianin Ignacy Jewlewicz studiował medycynę i teologię 
w Akademii Zamojskiej, po czym był profesorem sztuk wyzwolonych 
w Kijowie100. Sposób używania przez nich nazw „Rosja”, „rosyjski” i „Biała Rosja” 
„białorosyjski” nie pozostawia wątpliwości co do znaczenia, jakie tym nazwom 

96 Tamże, s. 27–33.
97 Tamże, s. 27–28.
98 Tamże, s. 64. W oryginale tekst napisano alfabetem łacińskim. Tamże, s. 396.
99 Tamże, s. 78.
100 А. Коршунаў, Іяўлевіч (Яўлевіч) Ігнацій, EHB, t. 6, s. 393.
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nadawali. W szerszym znaczeniu „Rosja” to „kraje rosyjskie”, „Wielka”, „Mała” 
i „Biała Rosja”. Zasadniczo jednak „Rosja” / „Ruś” i jej „rosyjski” / „ruski” naród 
mieszczą się w dotychczasowych granicach Rzeczypospolitej. Własna „Rosja” 
autorów rozpatrywanych wierszy to „Biała Rosja”, w której znajduje się Połock. 
Ignacy Jewlewicz także w swoim napisanym po polsku w 1659 r. traktacie histo-
rycznym pod łacińskim tytułem Quod felix faustum fortunatumque sit oddzielał 
rodzinną „Białą Ruś” od „Małej Rusi” – przez to ostatnie pojęcie rozumiał ziemie 
pod zwierzchnictwem Bohdana Chmielnickiego. Wśród narodów słowiańskich 
wymienił też „Biełorussaków”101, niewątpliwie pod wpływem Stryjkowskiego. 
W lamentach Symeona Połockiego przejawiają się zaczątki kultu św. Eufrozyny 
jako opiekunki nie tylko Połocka, lecz także całej „ziemi białorosyjskiej”.

Nowa carska tytulatura była także wyzwaniem dla hetmana zaporoskiego, 
gdyż podkreślała moskiewskie pretensje nie tylko do „Białej Rusi”, lecz także do 
Wołynia i Podola. Tym samym „Małą Rosję” Chmielnickiego ograniczono do 
właściwej „Ukrainy” z ziemią siewiersko-czernihowską. Sytuacja hetmana po 
klęsce pod Ochmatowem w styczniu 1655 r. była bardzo trudna, co czyniło go 
wymarzonym sojusznikiem dla Szwecji. W zamian za dostarczenie kozackiego 
korpusu posiłkowego Szwedzi proponowali Chmielnickiemu tytuł księcia ki-
jowskiego i przyłączenie do Ukrainy części ziem moskiewskich. 

Wykonawca planów Chmielnickiego na terenie Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego, hetman nakaźny Iwan Zołotarenko po zdobyciu Wilna nie podpo-
rządkował się rozkazom carskim, nakazującym marsz za Niemen przeciwko 
wojskom litewskim koncentrującym się w okolicy Brześcia. Pod koniec sierpnia 
podjął decyzję o powrocie nad Dniepr. Po drodze Kozacy zajęli Nowogródek. 
W połowie września Zołotarenko był już pod Bychowem i z polecenia Chmiel-
nickiego nawiązał kontakt ze Szwedami. W swoim liście do Karola Gustawa, 
w którym wyraził radość, że król zawładnął Polską, hetman nakaźny obiecy-
wał wszelką pomoc i prosił o przychylność dla Kozaków pod jego „regimentem 
białoruskim i siewierskim (in meo regimine Bialoruscio et Sieuerscio)”102. Na po-
czątku października Zołotarenko rozpoczął kolejne oblężenie Starego Bychowa. 
Zdobycie tej twierdzy miało kluczowe znaczenie dla ostatecznego opanowania 
ziem naddnieprzańskich i przyłączenia ich do Ukrainy. Jednakże i tym razem 
Stary Bychów skutecznie stawił czoła hetmanowi siewierskiemu, który w końcu 
położył tu głowę, w połowie października trafiony kulą obrońcy. 

101 І. А. Марзалюк, Людзі..., s. 99.
102 М. Грушевський, İсторiя України – Руси, t. 9, 10, s. 4.
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Pułkownicy białoruscy Iwan Nieczaj i Dzienis Muraszka

Po śmierci Zołotarenki część Kozaków powróciła na Ukrainę, a dowódz-
two nad oddziałami pozostałymi pod Starym Bychowem objął pułkownik Iwan 
Nieczaj. Nieczaj pochodził  z białoruskiej rodziny szlacheckiej 

, która przed 1648 r. przeniosła się na Ukrainę. Żonaty był 
z córką Bohdana Chmielnickiego Stefanidą. W 1649 r. służył w pułku bracław-
skim pod dowodztwem swego brata Daniły. W latach 1650–1654 był kozackim 
przedstawicielem na dworze chana krymskiego103. Chmielnicki 29 stycznia 
1656 r. mianował go „pułkownikiem białoruskim”, posyłając „w Białą Ruś 
(Белую Русь) do Mohylewa, Czausów, Nowego Bychowa i Homla”104.

Hetman nakazał Nieczajowi, by wszędzie tam, gdzie wcześniej stacjono-
wali Kozacy, znów wprowadził swoje załogi, moskiewskich zaś żołnierzy wy-
pędził. Obrońców Starego Bychowa wzywano, by nie poddawali się carowi, 
lecz skapitulowali przed wojskiem kozackim105. Nowy dowódca natychmiast 
wszedł w konflikt z moskiewskimi wojewodami. Kiedy jeden z nich chciał 
odebrać mu Czausy, Nieczaj stanowczo zaprotestował i zagroził, że będzie się 
bronić z całym wojskiem i artylerią106. Władze carskie na próżno domagały 
się od Chmielnickiego, by odwołał Nieczaja. W maju przybyła do jego pułku 
specjalna inspekcja reprezentująca cara i hetmana; hetman, jak pisał później 
do cara, posłał pułkownika kijowskiego Antona Żdanowicza do „kraju biało-
ruskiego” (в Белоруский край)107. Pierwszą kwestią, którą podnieśli inspekto-
rzy, było to, jakim prawem Nieczaj używa tytułu „pułkownika białoruskiego, 
mohylewskiego i homelskiego”. Nieczaj na swoje usprawiedliwienie przedstawił 
listy i uniwersały hetmana Chmielnickiego, w których ten nazywa go właśnie
„pułkownikiem białoruskim”. Wchodzący w skład inspekcji pułkownik Żdano-
wicz zaproponował Nieczajowi, by zrezygnował z tego określenia, argumentując, 
że stosowanie go pomniejsza jakoby godność carską108. Jak można rozumieć, 
epitet „białoruski” w tytule według Żdanowicza zarezerwowany był dla cara, 
chociaż Aleksy Michajłowicz wcześniej godził się z używaniem tytułu „pułkow-
nika białoruskiego” przez Konstantego Pokłońskiego. Nieczaj wszakże podpo-

103 В. Мялешка, Нячай Іван, EHB, t. 5, s. 350.
104 DBCh, № 352, s. 470–471; UBCh, № 112, s. 205–206.
105 Г. Сагановіч, Невядомая..., s. 64.
106 Podpisał się pod swoim listem jeszcze jako pułkownik „czausowski i nowobychowski”. 

Д. Л. Похилевич, Белоруское..., s. 164; AJZR, t. 3, s. 522.
107 AJZR, t. 3, s. 522, 529; DBCh, № 421, s. 55.
108 Д. Л. Похилевич, Белоруское..., s. 164. 
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rządkował się inspektorom i jego pułk zaczęto nazywać nie „białoruskim”, lecz 
„czausowskim”.

Zgodnie z instrukcją hetmana Chmielnickiego, Żdanowicz nakazał powrót 
do domu „wszystkim Kozakom ukrainnym”, jednak Nieczaja pozostawiono 
w Czausach. Jego pułk znacznie rozszerzył swoje terytorium i przybrał kształt 
bardzo podobny do zaporoskich jednostek pułkowych. Składał się wtedy 
z dziewiętnastu sotni, których znaczna część miała charakter nie garnizonowy, 
lecz terytorialny109. Do pułku Nieczaja wstępowali nie tylko prości ludzie, ale 
także przedstawiciele miejscowej prawosławnej elity, którzy zajmowali stanowi-
ska oficerskie. W działaniach bojowych w 1656 r. pułk w zasadzie nie uczestni-
czył.

Chociaż Chmielnicki oficjalnie dotrzymywał umowy perejasławskiej, przy-
stąpił, podobnie jak Bogusław Radziwiłł, elektor brandenburski i książę pruski 
Fryderyk Wilhelm, do traktatu w Radnot zawartego między Szwecją a Sied-
miogrodem 6 grudnia 1656 r. Traktat zakładał podział terytorium Rzeczypo-
spolitej pomiędzy układające się strony. Z ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego 
Szwecja zamierzała zagarnąć Żmudź, a także powiaty kowieński, wiłkomirski, 
upicki i brasławski, jak również część województwa połockiego i witebskiego 
wzdłuż Dźwiny. O przyszłości reszty „Białej Rusi” nie wspomniano. Radziwiłł 
miał otrzymać województwo nowogródzkie, natomiast książę siedmiogrodzki 
Rakoczy – województwo brzeskie. Chmielnicki pozostał właściwie z pustymi 
rękami, chociaż wcześniej Rakoczy uznał jego pretensje do ruskich ziem Rze-
czypospolitej. Mimo to hetman zaporoski w lutym posłał swe wojska na pomoc 
Siedmiogrodowi i Szwecji w wojnie przeciw Polsce. Sprzymierzeńcy skoncentro-
wali swoje siły w Ćmielowie w kwietniu 1657 r. i przez środkową Polskę ruszyli 
na Brześć. Miasto skapitulowało po krótkim oblężeniu. Brześć zgodnie z umową 
w Radnot przekazano Rakoczemu, chociaż z roszczeniami do niego występował 
zarówno Bogusław Radziwiłł, jak i Chmielnicki110. Ten drugi domagał się także 
przyznanego Radziwiłłowi Nowogródka. W maju hetman oficjalnie, z poparciem 
miejscowej szlachty, rozciągnął swój protektorat na powiat piński województwa 
brzeskiego; utworzył też nowy pułk pińsko-turowski, którego dowództwo objął 
Konstanty Wyhowski. Proklamował ponadto przyłączenie powiatu mozyrskiego 
z województwa mińskiego, chociaż w tym wypadku nie uzyskał poparcia tu-
tejszej szlachty111. W okresie tym Chmielnicki wspomniał o „Białej Rusi” tylko 

109 Tamże, s. 164–167.
110 L. Kubala, Wojna brandenburgska i najazd Rakoczego w r. 1657 i 1657, Lwów [1917], s. 132; 

A. Kotljarchuk, In the Shadows..., s. 223–230.
111 A. Kotljarchuk, In the Shadows..., s. 252–253.
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w uniwersale, w którym zezwolił dwóm greckim kupcom na przejazd do Polski, 
na Litwę, na Białą Ruś albo na Wołoszczyznę”112.

Mianowanie Konstantego Wyhowskiego pułkownikiem pińsko-turowskim 
mogło być związane ze zwiększonym zainteresowaniem jego brata Iwana, pisarza 
zaporoskiego, sytuacją na okupowanych przez wojska moskiewskie i kozackie te-
renach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wyhowski rywalizował wcześniej z Zo-
łotarenką o wpływy na tym terytorium, lecz jego plany pokrzyżowało zapewne 
usamodzielnienie się jego protegowanego, Konstantego Pokłońskiego. Tym 
razem jednak zainteresowanie Wyhowskiego miało przyczyny przede wszystkim 
prywatne. Pod koniec 1656 r. roku zmarł ruski magnat z Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i zwolennik Kozaków, Michał Stetkiewicz. Wyhowski wystąpił do 
władz carskich o przyznanie mu całości spadku po szwagrze, którego majętności 
leżały w powiat orszańskim. W tym samym czasie Daniło Wyhowski został puł-
kownikiem bychowskim. Przejęcie dóbr Stetkiewicza ogromnie wzmocniłoby 
pozycję pisarza zaporoskiego na Naddnieprzu, co też zapewne uwzględniono 
w Moskwie, odrzucając jego pretensje majątkowe113.

Negocjacje Chmielnickiego ze Szwedami, o których Moskwicini wiedzie-
li, a później jego przystąpienie do traktatu w Radnot i udział wojsk kozackich 
w kampanii brzeskiej znacznie pogorszyły stosunki hetmana z carem. Car uważał 
przecież, że Brześć, jak i cała Litwa, należy do niego. Nacisk ze strony Moskwy 
i chanatu krymskiego zmusiły Ukrainę do wycofania się z sojuszu.

Tymczasem w 1656 r. na rozległych obszarach Litwy i Białej Rusi nabierała 
mocy antymoskiewska partyzantka chłopska. Chociaż Nieczaj oficjalnie dekla-
rował wierność carowi, w rejonie dyslokacji jego oddziałów partyzanci szczegól-
nie szybko rośli w siłę. Setnik Dzienis Muraszka odłączył się od pułku Nieczaja 
i na własną rękę rozpoczął działania w województwie mińskim i nowogródzkim. 
Hetman Chmielnicki na skargi sojusznika, komendanta Słucka Jana Grossa, 
że „niejakiś Muraszka, setnik, inkursje i różne najazdy z ludzką angarią czyni”, 
odpowiedział, że nakazał Nieczajowi karanie „takich swawolników”114. Dzienis 
(Dionizy) Muraszka jednak „swawolnikiem” nie był. Wraz ze swym bratem 
Andrzejem (kupcem i aktywnym członkiem Bractwa Objawienia Pańskiego 
w Mohylewie) należał do mohylewskich mieszczan, którzy otrzymali tytuły 
oficerskie od Nieczaja115. Do oddziału Muraszki gromadnie przyłączali się miej-
scowi chłopi. Jego ludzie napadali na dwory szlachty, która przeszła na stronę 

112 DBCh, № 452, s. 591.
113 A. Kotljarchuk, In the Shadows..., s. 241.
114 DBCh, № 339, s. 527.
115 A. Kotljarchuk, In the Shadows..., s. 239.
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cara i uniemożliwiali zbór oraz wywóz zboża. Pod koniec 1656 r. ruch chłopski 
ogarnął nie tylko powiat miński, lecz także borysowski, wileński i nowogródzki, 
a w następnym roku rozszerzył się na szereg wschodnich i północnych rejonów 
Białorusi, a nawet Polesie. Na skargi szlachty nowogródzkiej na „kupy wszelakie” 
występujące jako oddziały jego pułku Nieczaj odpowiedział, by „wziąwszy ludzi 
od Pana Muraszki z pomocą województwa Nowog[r]odzkiego funditus znosić 
i surowie by na gardle karać”116.

Wiosną 1567 r. Stary Bychów otworzył bramy przed pułkownikiem Nie-
czajem. Szlachta, mieszczanie i wszyscy mieszkańcy miasta złożyli przysięgę na 
wierność hetmanowi Wojska Zaporoskiego. Odtąd Stary Bychów stał się twier-
dzą pułkownika czausowskiego.

W tym samym czasie pojawił się nowy „pułkownik białoruski”. Od marca 
1657 r. tytułu „nakaźnego pułkownika białoruskiego” zaczął bowiem samozwań-
czo używać Dzienis Muraszka. Jego kozacy trzykrotnie wyprawiali się przeciwko 
przysiężnej szlachcie nowogródzkiej. Latem przeniósł swoją rezydencję z Ihu-
mienia w powiat mińskim do wsi Kamień w powiat nowogródzkim, a strefą 
jego działalności stały się powiaty miński i oszmiański. W działalności „bia-
łoruskiego pułkownika nakaźnego” zwycięstwa przeplatały się z klęskami, lecz 
jego oddział wciąż odnawiał swoją zdolność bojową dzięki napływowi nowych 
ochotników117.

Latem 1657 r. wojska moskiewskie rozpoczęły zakrojoną na wielką skalę ope-
rację wygnania Kozaków z Białej Rusi. Aleksy Michajłowicz podjął taką decyzję 
po przyłączeniu się Chmielnickiego do koalicji walczącej przeciwko Rzeczypo-
spolitej, chociaż car zawarł z nią rozejm. W Smoleńsku zorganizowano specjalną 
jednostkę wojskową pod dowództwem Siemiona Zmiejewa, któremu polecono 
usunięcie Kozaków z „powiatów” smoleńskiego, dubrowieńskiego, orszańskiego 
i mohylewskiego. Spośród wysyłanych na Ukrainę Kozaków polecono wybrać 
kozaków białoruskich i pozostawić ich na miejscu, na gospodarstwie. Chłopom, 
którzy zapisaliby się do Kozaków, groziła teraz śmierć. „Pokazaczone” wsie 
oddział ekspedycyjny atakował nawet z użyciem artylerii118.

Tego lata zmarł hetman Chmielnicki. Buławę hetmańską starszyzna kozacka 
oddała Iwanowi Wyhowskiemu. Nowy hetman paktował początkowo ze Szwecją, 
lecz latem 1658 r. podjął rozmowy z Rzecząpospolitą, zakończone podpisaniem 
unii hadziackiej. Terytorium trzech województw koronnych: kijowskiego, bra-

116 UBCh, Aneks ІІ. Універсали полковникив и сотникив. 1548–1657, № 20, s. 273.
117 Д. Л. Похилевич, Белоруское..., s. 167–168; Г. Сагановіч, Невядомая..., s. 77–78.
118 Г. Сагановіч, Невядомая..., s. 65–66.
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cławskiego i czernihowskiego uznano za trzeci człon Rzeczypospolitej – Księ-
stwo Ruskie. Wyhowski domagał się także „Białej Rusi”, Pińska i Staroduba od 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, lecz skutecznie zaprotestował przeciwko temu 
litewski przedstawiciel w Hadziaczu, Kazimierz Ludwik Jewłaszewski119.

Na Białorusi jesienią tego roku doszło do porozumienia Zmiejewa z Nie-
czajem, którego ludziom wyznaczono konkretne miejsca, gdzie mogli obsadzić 
załogi. Spowodowane to było widocznym już zerwaniem współpracy Moskwy 
z Rzecząpospolitą120. Natomiast zimą rozgorzał otwarty konflikt między 
poddaną carowi szlachtą a moskiewskimi władzami. Szlachta zaczęła uskar-
żać się na kwaterunki wojska, domagać się wolności dla Kościoła katolickiego 
i nie mieszania się duchowieństwa prawosławnego w sprawy katolików, a wresz-
cie występować przeciw carowi z bronią w ręku. Coraz liczniejsze przechodzenie 
szlachty do partyzantów nadało ich walce nowy impuls. Wojewoda Jerzy Do-
łgoruki z trwogą donosił carowi, że cała szlachta przysiężna przyłączyła się do 
hetmanów Sapiehy i Gosiewskiego oraz walczy razem z chłopami i kozakami 
Muraszki i Nieczaja. W relacjach moskiewskich wojewodów pojawia się rozpacz-
liwa nuta: „kozacy białoruscy, panie, nas, twoich wojskowych, biją”121.

Pułkownikowi Nieczajowi już latem 1658 r. dobrze znane były plany hetmana 
Wyhowskiego dotyczące ponownego zjednoczenia Kozaczyzny z Rzecząpospo-
litą; przygotowywał się z Muraszką do obrony przed Moskwą przepraw przez 
Berezynę i Dniepr do nadejścia wojska litewskiego. We wrześniu 1658 r., po 
zawarciu unii hadziackiej, Nieczaj ostatecznie przeszedł na stronę Rzeczypo-
spolitej wraz ze swym pułkiem i miastami: Starym Bychowem, Czausami i Ro-
sławem. Mieszczanie mścisławscy i krzyczewscy wycięli wówczas moskiewskie 
załogi. Na pomoc Nieczajowi przybył z Ukrainy pułkownik Samuel Wyhowski, 
brat hetmana zaporoskiego. Jednakże wkrótce obległy Mścisław przeważające 
siły moskiewskie. Próby pomocy ze strony pułkowników Kmicica, Oskierki, 
Nieczaja i Wyhowskiego, a następnie Muraszki zakończyły się niepowodzeniem 
i miasto poddało się wojskom moskiewskim. Poźniej to samo spotkało i inne 
zbuntowane miasta, a Nieczaj zamknął się w swoim Starym Bychowie122.

Latem 1659 r. Iwan Wyhowski na czele wojsk kozacko-tatarskich pokonał 
wojsko moskiewskie pod Konotopem, lecz w październiku stracił buławę 
hetmańską, która przeszła w ręce Jerzego Chmielnickiego. Nowy hetman po-
twierdził umowę perejasławską na znacznie gorszych niż poprzednie warun-

119 A. Kotljarchuk, In the Shadows..., s. 256.
120 Г. Сагановіч, Невядомая..., s. 66.
121 Cyt. za: Г. Сагановіч, Невядомая..., s. 79.
122 Tamże, s. 79–82.
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kach. W szóstym z nowych artykułów rada postanowiła: „W grodach, mia-
stach i miasteczkach na Białej Rosji teraz i na przyszłość załóg kozackich ma 
nie być”. Załogi pułków ukraińskich odwołano na własne terytorium. Co zaś 
do kozaków białoruskich – bychowskich i czausowskich – pozostawiono im 
wolny wybór. Jeśli któryś z nich uznał, że należy do Wojska Zaporoskiego, mógł 
przenieść się na Ukrainę. Zgodnie z artykułem szesnastym, hetman powinien 
przekazać stronie moskiewskiej Stary Bychów, a Kozaków wyprowadzić na 
Ukrainę. Pozostawienie wolnego wyboru białoruskim kozakom było sprzeczne 
z dążeniem władz moskiewskich do zatrzymania „pokozaczonych” białoruskich 
chłopów na miejscu i zmuszenia ich do odrabiania pańszczyzny123. Oblegany 
od lipca przez Moskwicinów Nieczaj nie podporządkował się rozkazom rady 
i bronił się w swojej twierdzy do połowy grudnia 1659 r. Z pomocą zamie-
rzał mu przyjść spod Bobrujska pułkownik Muraszka, lecz nie zdążył. Nocą 
z 13 na 14 grudnia carskie oddziały wdarły się do twierdzy, wpuszczone tam 
przez grupę zamożnych mieszczan. Nieczaj dostał się do niewoli. Tylko wsta-
wiennictwo hetmana Jerzego Chmielnickiego uratowało mu życie – zesłano go 
na Sybir, do Tobolska124.

Był to w zasadzie koniec białoruskiego kozactwa. Muraszka toczył dalej 
partyzancką wojnę, lecz już tylko jako jeden z wielu dowódców walczących 
po stronie Rzeczypospolitej. Za swoje wojenne zasługi otrzymał szlachectwo 
i majątki w województwie witebskim125.

Wielka armia kniazia Iwana Chowańskiego, która przez cały 1659 r. pusto-
szyła ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Podlasie, 28 czerwca 1660 r. po-
niosła klęskę w bitwie pod Połonką z rąk Pawła Sapiehy i Stefana Czarnieckiego. 
Hetman Sapieha na czele wojsk litewskich i koronnych 8 października pobił nad 
rzeczką Basią kolejną armię moskiewską pod dowództwem Jerzego Dołgoru-
kiego. Na Ukrainie Jerzy Chmielnicki złożył przysięgę na wierność Janowi Kazi-
mierzowi. Pod koniec października pod Cudnowem kapitulowała moskiewska 
armia Wasila Szeremietiewa. Mimo licznych zwycięstw wojsk litewskich i ko-
ronnych, kampania 1660 r. nie doprowadziła do rozstrzygającego zwycięstwa na 
Białorusi. Niemniej jednak nastroje ludności przechyliły się zdecydowanie na 
stronę Rzeczypospolitej.

Przeciwko Moskwie powstał także Mohylew. Sześcioletnie moskiewskie 
rządy obrzydły mieszczanom z wielu przyczyn. Przede wszystkim władze 

123 Д. Л. Похилевич, Белоруское..., s. 172. 
124 Г. Сагановіч, Невядомая..., s. 86–87; В. Мялешка, Нячай Іван, EHB, t. 5, s. 350.
125 Г. Сагановіч, Невядомая..., s. 90, 96; Мурашка Дзяніс, EHB, t. 5, s. 239. 
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moskiewskie systematycznie ograniczały prawo magdeburskie i wtrącały się 
w sprawy samorządu. Do pierwszego konfliktu doszło już we wrześniu 1655 r., 
kiedy to mieszczanie wybrali nowe władze miejskie bez odpowiedniego ukazu 
carskiego. Car zatwierdził w końcu nowe władze, lecz konflikt się pogłębiał. 
Magistrat odmawiał wykonywania rozkazów moskiewskiego wojewody, który 
ograniczał mieszczańskie wolności i ingerował w pracę samorządu. Car, mimo 
wcześniejszych obietnic, nakazywał mohylewianom posłuszeństwo wojewodzie. 
Miasto i mieszczanie byli ponadto obiektem nieustannej moskiewskiej grabieży; 
w głąb państwa moskiewskiego wywożono nawet wyposażenie prawosławnych 
cerkwi. Prawosławną szkołę bracką wywieziono w całości, nie tylko książki 
i drukarnię, lecz także nauczycieli126. W tej sytuacji wybuch gniewu mohylewian 
mogła wywołać nawet drobna iskra. Stało się to 1 lutego 1661 r. Przywódcą spi-
skowców był jeden z burmistrzów, Józef Leonowicz. Każdy gospodarz w nocy 
usunął skałkę ze strzelby stojącego u niego na kwaterze moskiewskiego sołdata. 
Jak pisze mohylewski kronikarz, „gdy już termin i godzina przychodziła, Pora 
[przydomek Leonowicza, dodany przy nobilitacji – O. Ł.], burmistrz, miał pod 
suknią skryty pałasz katowski, a gdy obaczył, iż Moskale gwałtem biorą p[iro]gi 
u piekarek mie[j]ski[ch], przeżegnawszy się począł moskwę rąbać, a tym czasem 
[na] gwałt we dzwon bracki uderzono, stanął tumult, rozruch, bój, wojna”127.
Moskwa zaczęła brać górę, lecz jakiś mieszczanin otworzył więzienie i uwolnił 
przetrzymywanych tu licznych jeńców wojennych. Z ich pomocą po kilku go-
dzinach walki wycięto w pień całą dwutysięczną załogę. Za ten bohaterski czyn 
najbardziej zasłużeni uczestnicy powstania otrzymali szlachectwo, a Mohylewo-
wi przywrócono jego przywileje. Król nadał też miastu nowy herb: w niebieskim 
polu trzy wieże, w otwartej bramie środkowej – z dobytym mieczem rycerz 
uzbrojony. Na wieży bramnej Pogoń litewska128.

Za przykładem mohylewian poszli mieszkańcy Krzyczewa i Dzisny, a wiele 
innych miast, jak na przykład Połock, czekało tylko sposobności, by pozbyć 
się Moskwicinów. Na początku października Jan Kazimierz wjechał do Wilna, 
a w grudniu wojska królewskie pod dowództwem Bogusława Radziwiłła zdoby-
ły zamki wileńskie, kończąc w ten sposób wyzwalanie litewskiej stolicy.

W sierpniu 1663 r. zaczęła się nieudana wyprawa wojsk Rzeczypospolitej 
pod dowództwem Jana Kazimierza na Moskwę. W 1664 r. obie strony były już 
tak wyczerpane dziesięcioletnią wojną, że przystąpiły do rokowań. Zakończy-

126 I. Марзалюк, Магілёў у XII–XVIII стагоддзях, Мінск 1998, s. 76–77.
127 PSRL, t. 35, s. 243.
128 PSRL, t. 35, s. 243; А. Цітоў, Гарадская геральдыка Беларусі, Мінск 1989, s. 140.
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ły się one podpisaniem trzynastoletniego rozejmu w Andruszowie 30 stycznia 
1667 r. Moskwa odzyskała utracone w wyniku wielkiej smuty Smoleńszczyznę, 
Starodub i ziemię czernihowsko-siewierską oraz dostała lewobrzeżną Ukrainę. 
Kijów miała zatrzymać tylko na dwa lata, lecz miasto nigdy nie powróciło do 
Rzeczypospolitej. Zaporoże miało podlegać obu państwom jako swego rodzaju 
kondominium. Później, w 1678 r., Moskwa zwróciła Wielkiemu Księstwu Litew-
skiemu Newel, Siebież i Wieliż. Odtąd granica między państwem moskiewskim 
a Wielkim Księstwem właściwie nie zmieniła się do czasu pierwszego rozbioru 
Rzeczypospolitej.

Województwo smoleńskie włączono bezpośrednio do państwa moskiewskie-
go, chociaż tamtejsza szlachta zachowała pewną autonomię. Natomiast powiat 
starodubowski wszedł w skład Hetmańszczyzny. Car zatrzymał tytuły pana 
„Małej i Białej Rosji”. Nie budziło to protestów strony polsko-litewskiej, gdyż 
milcząco uznano, że wystarczającym prawem do tych tytułów jest posiadanie 
lewobrzeżnej Ukrainy i Smoleńszczyzny.

„Biała Ruś” w okresie wojny moskiewskiej i „potopu” szwedzkiego

Moskiewsko-szwedzkie, moskiewsko-litewskie, moskiewsko-polskie i mo-
skiewsko-ukraińskie spory o używanie w tytulaturze nazwy „Biała Ruś” i epitetu 
„białoruski” świadczą wyraźnie o tym, że „Biała Ruś”, terytorium bez jasno 
określonych przez wszystkie strony granic, stała się swego rodzaju bytem poli-
tycznym. Jedynie strona moskiewska dość dokładnie wyznaczała granice swojej 
„Białej Rusi”. Zgodnie z moskiewskimi źródłami z lat pięćdziesiątych XVII w. 
granica pomiędzy „Białą Rosją” a „Litwą” biegła „po rzece Berezynie”129. Jed-
nakże po dziesięciu latach wojny strona moskiewska zakreślała o wiele dalej 
granice „Białej Rusi”. Poseł cesarza rzymskiego Leopolda I, August Meyerberg 
w swojej „Podróży do Moskwy” (1663) zanotował, że za „Białą Ruś” uważają tam 
terytoria „pomiędzy Prypecią, Dnieprem i Dźwiną, z miastami Nowogródkiem, 
Mińskiem, Mścisławiem, Smoleńskiem, Witebskiem i Połockiem. Wszystko to 
kiedyś należało do Rosjan, lecz w wyniku wojennych przypadków ustąpili oni 
szczęściu i dzielności Polaków i Litwinów”130.

129 A. Мальцев, Россия..., s. 161; Д. И. Иванов, Речь Посполитая..., s. 58.
130 А. Белы, Хроніка Белай Русі. Chronicon Russiae Albae. Нарыс гісторыі адной геаграфіч-

най назвы, Мінск 2000, s. 166. 
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Relację Meyerberga można potraktować jako dowód skuteczności skierowa-
nej na Zachód moskiewskiej propagandy, jak to czyni Aleś Bieły. Jednakże również 
ukraiński kronikarz Teodozy Sofonowicz w ukończonej w 1680 r. „Kronice 
z latopiśców starodawnych...” (Кроиника  з летописцов стародавних...) na-
kreślił podobne granice „Białej Rusi”, zajętej w czasie wojny moskiewskiej przez 
carskie wojska. Włączył do niej nie tylko Połock, Witebsk, Newel, Mścisław, 
Orszę, Mohylew, Szkłów, Kopyś i Smoleńsk, lecz także Mińsk131. Na ogół już 
samo werbalne wyłączenie „Białej Rusi” z Wielkiego Księstwa Litewskiego 
uchodzi za dzieło Moskwicinów. Muszę jednak z całą stanowczością podkre-
ślić, że jest to przekonanie całkowicie błędne. Moskwa nie potrzebowała nazwy 
„Biała Ruś”, by zgłaszać swoje pretensje nie tylko do Smoleńska i Połocka, lecz 
także do Mińska i Nowogródka. Głoszenie światu, że nie tylko wszystkie ruskie 
grody Wielkiego Księstwa Litewskiego, lecz także cała Litwa jest dziedziczną 
własnością wielkich książąt, a potem carów moskiewskich należało do arse-
nału propagandowego Moskwy na długo przedtem, nim „Biała Ruś” pojawiła 
się jako nazwa ziem między Dźwiną, Dnieprem, Prypecią i Niemnem (szerzej 
piszę o tym w rozdziale ostatnim). Jak już była o tym mowa, potoczny zwrot 
„Wielkie Księstwo Litewskie i Biała Ruś” pojawia się w miejscowych źródłach 
w latach dwudziestych XVII w. Przekonanie, że „Biała Ruś” graniczy z Wielkim 
Księstwem Litewskim jasno wyraził tubylec, Szymon Starowolski, już w 1632 
roku. W dodatku granice tej „Białej Rusi” Starowolski nakreślił dokładnie tak jak 
moskiewscy dyplomaci w trzydzieści lat później.

Wspomniane spory o tytulaturę świadczą jednak wyraźnie także i o tym, 
że „Biała Ruś” była tylko przedmiotem walki politycznej i militarnej. Zdaniem 
Marcelego Kosmana, w okresie wojny moskiewskiej i „potopu” szwedzkiego na 
Białorusi nie było mowy o tendencjach państwowotwórczych. Dość zaawanso-
wany według niego był natomiast wtedy proces jednoczenia z Litwą, równole-
gle zaś rozwijało się coraz wyraźniej pojęcie Rzeczypospolitej jako wspólnego 
państwa całej szlachty. Kosman zaznacza jednak, że zespolenie to objęło jedynie 
wąską grupę magnatów i szlachty. Na ogół, jak stwierdza, w odniesieniu do 
tego okresu można tylko mówić o oscylowaniu szlachty między Rosją a Polską, 
podobnie zresztą jak za czasów Witolda i jego poprzedników, kiedy kniaziowie 
pograniczni przyjmowali zwierzchnictwo tego potentata, który był aktualnie 
silniejszy132.

131 Tamże, s. 165–166. 
132 M. Kosman, Historia Białorusi, Ossolineum 1979, s. 166. 
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W rozważaniu kwestii tendencji państwowotwórczych w tym okresie wiele 
zależy od definicji. Dla białoruskiego historyka Mikołaja Szkialonka Wielkie 
Księstwo Litewskie było państwem białoruskim, co pozwoliło mu uznać, że 
Janusz i Bogusław Radziwiłłowie byli „przedstawicielami nowej białoruskiej linii 
politycznej” – sojuszu ze Szwecją w walce z Polską i Moskwą133. Aleś Bieły, na ogół 
daleki od utożsamiania Wielkiego Księstwa Litewskiego z Białorusią, skłonny 
jest jednak uznać pretensje Bogusława Radziwiłła zgłaszane w traktacie z Radnot 
(w którym otrzymał województwo nowogródzkie, a domagał się jeszcze woje-
wództw brzeskiego i podlaskiego) za próbę utworzenia państwa, które w zmo-
dernizowanej wersji językowej można uznać za „zachodniobiałoruskie”134. Jeśli 
dodać do tego, że Radziwiłłowie w trakcie rozmów około umowy kiejdańskiej 
domagali się jeszcze Grodna dla Janusza, wypada uznać, że obaj Radziwiłłowie 
swe osobiste plany wiązali z Białorusią, a nie z Litwą w dzisiejszym tego słowa 
rozumieniu, a ich państewka miałyby charakter zachodniobiałoruski. 

Co ciekawe, Bogusław Radziwiłł należące do niego księstwo słuckie umiesz-
czał na „Rusi”. W swojej „Autobiografii” pod 10 września 1664 r. zanotował 
bowiem: „Wybrałem się z Królewca na Ruś, a 30 eiusdem stanąłem w Słucku”. 
Dalej zapisał, że 16 października był „w Mińsku na sejmiku”135, z czego wynika, 
że Mińsk również leżał według niego na „Rusi”, a nie na „Litwie”. Z mojego 
punktu widzenia jest to jednak nieistotne, gdyż bez względu na to, czy plany 
Radziwiłłów miały charakter prywatny, czy państwowotworczy, nie było w nich 
nic z nazwy „białoruskiego”. 

Należy tutaj stanowczo podkreślić, że wcześniej, w latach 1654–1655, szlachta 
Białej Rusi nie łączyła z poddaniem się carowi żadnych warunków politycznych. 
Natomiast szlachta z terytorium „Litwy” wysuwała nawet daleko idące żądania. 
Szlachta powiatów: lidzkiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego domagała się 
pod koniec 1655 r. przywrócenia Wielkiemu Księstwu Litewskiemu nie tylko 
Żmudzi, Inflant i powiatu wiłkomirskiego, lecz także Humania i Bracławia na 
Podolu. Szlachta oszmiańska szła jeszcze dalej, gdyż oczekiwała powrotu do 
Litwy Ukrainy, Podola i Wołynia, a więc zerwania przez Moskwę ugody pere-
jasławskiej. Żądano przy tym zwołania sejmu Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
na którym car potwierdziłby prawa szlachty jako dobrowolnie wybrany władca. 

133 М. Шкялёнак, Беларусь і суседзі. Гістарычныя нарысы, Беласток 2003, s. 63.
134 A. Bieły, O. Łatyszonek, Annus Albaruthenicus, t. 2004; O. Łatyszonek, A. Biely, Ungarisch-

weisſrussische Bezienhungen im Mittelalter und zu Beginn der Neuezeit, „Studia Slavica Academiae 
Scientiarum Hungaricae”, vol. 51, 2006, s. 28; przytoczoną hipotezę opublikowaną we wspólnie 
napisanej przeze mnie i Alesia Biełego pracy sformułował współautor.

135 B. Radziwiłł, Autobiografia, wstęp i oprac. T. Wasilewski, Warszawa 1979, s. 152.
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Chociaż szlachta litewska wypowiadała się także w imieniu swoich towarzyszy 
z województw połockiego, mścisławskiego, witebskiego oraz mińskiego, czyniła 
to w tradycyjny sposób, odwołując się do Wielkiego Księstwa Litewskiego, które 
miałoby zawrzeć z Moskwą taką unię jak z Polską, tyle że na bardziej korzyst-
nych warunkach136.

Przy tym wszystkim jednak już od dawna niektórzy badacze wskazują, że 
pojawił się wtedy pewien zarys białoruskiej działalności państwowotwórczej 
i wiążą tę próbę z osobą Konstantego Pokłońskiego.

G. F. Karpow, redaktor nieocenionego dla badaczy przedmiotu XIV tomu 
„Aktów odnoszących się do historii południowej i zachodniej Rosji”, poświę-
conego „Przyłączeniu Białorusi”, jasno wyłożył myśl zawartą już w tytule 
tomu. „Białoruś” w rozumieniu Karpowa to gubernie białoruskie (mohylewska 
i witebska), których terytorium w zasadzie pokrywało się z terytorium zajętym 
w 1654 r. przez Moskwę. Karpow stwierdza, że na Białorusi nie było uznanych 
przez władze moskiewskie miejscowych władz przedstawicielskich, w przeci-
wieństwie do hetmana Wojska Zaporoskiego i metropolity kijowskiego. Miesz-
kańcy Białorusi: duchowieństwo, szlachta, mieszczanie, a nawet chłopi prosili 
cara o potwierdzenie swoich praw stanowych i majątkowych. Na Białorusi 
wprowadzano moskiewski zarząd wojewódzki. Białoruś szybko zmieniała się 
w jedną z prowincji państwa moskiewskiego, z tą tylko różnicą, że w białoruskich 
miastach pozostawiono prawo magdeburskie. Władze moskiewskie nie zgadza-
ły się natomiast na zachowanie wolności religijnych przez nieprawosławnych. 
Karpow zauważa jednak, że na ogólnym tle braku miejscowych dążeń państwo-
wotwórczych wyróżnia się działalność Konstantego Pokłońskiego, który podjął 
stanowczo nieudaną próbę utworzenia na Białorusi czegoś w rodzaju Wojska 
Zaporoskiego i odegrania roli Bohdana Chmielnickiego137.

Zdaniem Lwa Okinszewicza, „Pokłoński stawiał sobie za zadanie stworzenie, 
obok i na równi z państwem ukraińskim, nowej białoruskiej organizacji pań-
stwowej, tak jak Ukraina związanej na warunkach wasalnego uznania carskiego 
zwierzchnictwa z Rosją”138.

Według D. I. Pochilewicza z kolei Pokłoński był wodzem białoruskiej szlach-
ty, a jego historia przedstawia próbę wykorzystania przez białoruską prawosław-
ną szlachtę wyzwoleńczej wojny prowadzonej przez lud białoruski do swoich 
wąskich interesów klasowych. Celem Pokłońskiego i jego szlacheckich zwolen-

136 A. Мальцев, Россия..., s. 143–145.
137 AJZR, t. 14, s. I–V.
138 Л. Окиншевич, Лекціі..., s. 133.
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ników miało być zbudowanie na Białorusi podobnej do Ukrainy autonomicz-
nej jednostki w składzie państwa rosyjskiego, zarządzanej przez szlachtę, gdzie 
na gruncie pańszczyzny kwitłaby, tak jak w Polsce, szlachecka „złota wolność”. 
Zdaniem Pochilewicza „niepowodzenie Pokłońskiego, jego zdrada, były wyrazem 
załamania się nie tylko jego osobistych planów, lecz także wiadomej części biało-
ruskiej szlachty, wyższego duchowieństwa i patrycjatu miejskiego”139.

Hienadź Sahanowicz nie próbuje jednoznacznie odpowiedzieć na postawio-
ne przez siebie pytanie, „czy było w planach »pułkownika białoruskiego« utwo-
rzenie samodzielnej wojskowo-terytorialnej organizacji na Białorusi Wschod-
niej, niezależnej zarówno od Moskwy, jak i od Warszawy”. Stwierdza jedynie, 
że w działalności Pokłońskiego widać dążenie do tego, by stać się prawdziwym 
gospodarzem Mohylewszczyzny (jak można rozumieć, w szerokim, jeśli nie dzi-
siejszym tego słowa znaczeniu). Zauważa również, że Pokłoński przeciwstawiał 
się ukraińskim pretensjom do panowania nad tym terytorium140. Sahanowicz 
uchylił się także od odpowiedzi na nie mniej istotne pytanie, które sam sobie 
zadał: „czym w gruncie rzeczy kierowała się białoruska szlachta przysięgając 
carowi”. Ograniczył się do lakonicznego komentarza, że „czego jak czego, ale go-
towości do oddanej służby było, jak się zdaje widocznie mniej niż czegokolwiek 
innego”141.

O wiele więcej uwagi poświęcił tej kwestii Andrzej Kotlarczuk. Badacz ten 
podkreśla, że liczba szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego, która przysięgała 
posłuszeństwo carowi, przewyższała liczbę tych, którzy podpisali akt umowy kiej-
dańskiej. W umowach ze Szwecją kluczowa rola, jego zdaniem, należała do pro-
testantów, Moskwa zaś zdobyła poparcie znaczącej grupy szlachty prawosławnej. 
Jednak błędem byłoby utrzymywać, że tylko prawosławna szlachta przeszła na 
stronę Moskwy, gdyż szlachta katolicka stanowiła większość wśród tych, którzy 
podpisywali traktaty decydujące zarówno o rosyjskiej, jak i o szwedzkiej domi-
nacji. Kotlarczuk próbuje też wskazać szerszy kontekst ekonomiczny poszcze-
gólnych opcji. Stwierdza m.in., że promoskiewska szlachta Białorusi popierała 
wojnę Moskwy ze Szwecją ze względu na swoje interesy na rynku Rygi. Niemniej 
jednak uważa, że przyczyny ekonomiczne dokonywanych w tym okresie poli-
tycznych wyborów miały niewielkie znaczenie. Moskwa według niego przegrała 
walkę o sympatię ludności Białorusi z Ukrainą, w rezultacie czego doszło do „po-
kozaczenia” szerokich rzesz tej ludności. Władze rosyjskie nie zdołały ochronić 

139 Д. Л. Похилевич, Белоруское..., s. 162.
140 Г. Сагановіч, Невядомая..., s. 32.
141 Tamże, s. 78.
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majątków szlachty przed zagonami Kozaków, co pogorszyło stosunki pomiędzy 
szlachtą a Rosją, a także pomiędzy Rosją a Ukrainą. Według Kotlarczuka, sukces 
„ukraińskiej polityki zagranicznej” w Wielkim Księstwie Litewskim był jednym 
z powodów wojny rosyjsko-ukraińskiej142.

Zdaniem Wasila Mialeszki szlachta, zarówno prawosławna, jak i katolicka, 
składała wiernopoddańczą przysięgę carowi, obawiając się utraty swoich mająt-
ków, chłopi zaś żywili sympatię do Kozaków. Mialeszka podkreśla jednak, że 
zarówno wśród tych, którzy przysięgali carowi, jak i tych, którzy nie przyjęli 
moskiewskiego zwierzchnictwa lub złamali po jego przyjęciu złożoną przysięgę, 
obecna była szlachta, mieszczanie i chłopi. Między obiema stronami doszło do 
starcia pod koniec 1655 r., co można według niego uznać za początek wojny 
domowej143.

Typ organizacji państwowej propowanej przez Chmielnickiego zapewne 
najbardziej odpowiadał szeroko rozumianemu prawosławnemu społeczeństwu 
ruskiemu Wielkiego Księstwa Litewskiego, jako swego rodzaju najmniejszy 
wspólny mianownik dla jego wszystkich warstw. Po zajęciu przez Kozaków 
powiatu starodubowskiego sto osiemdziesiąt osiem rodzin tutejszej ruskiej 
szlachty uznało zwierzchnictwo hetmana zaporoskiego, w zamian za co przy-
jęto ich członków do kozackiej starszyzny i pozwolono zatrzymać posiadło-
ści. Szlachcic Piotr Zabiełło został kozackim pułkownikiem starodubowskim 
i poprowadził swój pułk przeciwko Wielkiemu Księstwu Litewskiemu144. Tutejsi 
Rusini nie mieli poczucia odrębności w stosunku do Rusinów na Ukrainie, 
Wojsko Zaporoskie nie sposob więc uważać za czynnik całkowicie zewnętrzny. 
Litewscy Rusini, w tym także szlachta, licznie wstępowali w szeregi tego wojska 
i prowadzili jego oddziały przeciwko Wielkiemu Ksiestwu Litewskiemu, tak jak 
najsławniejszy z nich, Michał (Stanisław) Krzyczewski. Jeden z takich wychodź-
ców z Białej Rusi, były chorąży połocki Paweł Tetera, został nawet hetmanem 
Wojska Zaporoskiego. Również w sensie wyznaniowym centrum religijne pra-
wosławnych litewskich Rusinów znajdowało się w Kijowie. Nie od rzeczy będzie 
w tym miejscu przypomnieć, że dwaj metropolici kijowscy w okresie powstania 
Chmielnickiego i wojny moskiewskiej, Sylwester Kossow i Józef Nielubowicz-
-Tukalski, byli Białorusinami145.

142 A. Kotljarchuk, In the Shadows..., s. 266, 285.
143 В. Мялешка, Войны сярэдзіны XVII ст., w: Нарысы з гісторыі Беларусі. У 2-х частках, 

cz. 1, Мінск 1994, s. 223–224. 
144 A. Kotljarchuk, In the Shadows..., s. 237.
145 A. Mironowicz, Sylwester Kossow, biskup białoruski, metropolita kijowski, Białystok 1999, 

s. 9; tenże, Metropolita Józef Nielubowicz-Tukalski, Białystok 1998, s. 7–8.
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O tym, że Pokłoński był wodzem białoruskiej prawosławnej szlachty, miał 
według Pochilewicza napisać Wyhowski w liście rekomendacyjnym do cara. 
W rzeczywistości w liście tym Wyhowski stwierdził tylko, że Pokłoński jest jego 
zaufanym człowiekiem. Natomiast Chmielnicki, polecając carowi Pokłońskie-
go, poinformował że podaje się on za przedstawiciela licznej szlachty. Fakty zaś 
świadczą wyraźnie, że Pokłoński miał co najwyżej krąg zaufanych osób wśród 
szlachy i patrycjatu mohylewskiego, i być może kilku innych miast. Nie widać, by 
prawosławna szlachta szerzej go poparła, o czym pisze sam Pochilewicz. Także 
mohylewscy mieszczanie, z wyjątkiem jednostek takich jak burmistrz Giełda, 
nie zdradzali entuzjazmu wobec pomysłu poddania się carowi i odwlekali kapi-
tulację miasta. 

Pomysł sformowania pułku kozackiego w Mohylewie niewątpliwie był 
zgodny z celami starszyzny zaporoskiej, a w szczególności Chmielnickiego 
i Wyhowskiego. Pokłoński przy tym naruszył najprawdopodobniej ustną 
umowę z kozackimi przywódcami. Zamysł podporządkowania tego pułku nie 
Wojsku Zaporoskiemu, lecz bezpośrednio carowi, należy więc wyłącznie do 
Pokłońskiego. W kategoriach myślenia właściwych tej epoce samowolne przy-
jęcie przez Pokłońskiego tytułu „pułkownika białoruskiego”, a nie na przykład 
„mohylewskiego”, świadczy o jego wielkich ambicjach, obejmujących co naj-
mniej właściwą „Białą Ruś”, tj. województwa połockie, witebskie, mścisławskie 
i smoleńskie, a także zadnieprzańską część województwa mińskiego (Ponizo-
wie). Zorganizowanie pułku kozackiego dawało mu niezbędną do prowadzenia 
polityki w tych okolicznościach własną siłę zbrojną.

Rozważając działalność Pokłońskiego w twardych kategoriach interesów 
wypadałoby uznać, że działał on tylko w interesie własnym. Niemniej jednak 
Pokłoński powoływał się na wyższe cele swoich poczynań i warto jego deklaracje 
uwzględnić. Po powrocie na stronę Rzeczypospolitej na przełomie 1654 i 1655 
roku wysłał, jak już o tym była mowa, szereg listów do niedawnych towarzyszy, 
w których starał się wytłumaczyć motywy swego postępowania. Do hetmana 
nakaźnego Zołotarenki pisał, że chociaż chce on przed Moskwą oskarżyć go o to, 
że jest zdrajcą krwi, to jednak postąpił tak nie dla chleba, gdyż tego miał dosyć, 
mieszkając na Ukrainie i ciesząc się łaskami hetmana zaporoskiego. Uważał 
bowiem, że wojna miała na celu „wyzwolenie uciśnionej Rusi”. Okazało się jednak, 
że zamiast tego nastąpiło takie łupienie domów Bożych, że nawet w czasie na-
jazdów tatarskich podobnego nie bywało, a „chrześcijan” (tzn. prawosławnych), 
których wcześniej prześladowali unici, teraz popędzono w wieczną niewolę lub 
zamęczono. Sumieniu Zołotarenki pozostawiał odpowiedź na pytanie, czy godzi 
się tak postępować rycerzowi chrześcijańskiemu. Dalej Pokłoński pisze, że jemu 
osobiście było u cara dobrze, lecz nie mógł patrzeć spokojnie na powszechną 
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niewolę; i on, i jego rodacy w większej wolności żyli za Lachów niż obecnie. Na 
koniec zaś konkluduje, że o tym, kto jest temu wszystkiemu winien, rozstrzy-
gnie Pan Bóg146. W liście do protopopa nieżyńskiego Maksyma Filimonowicza 
pułkownik białoruski większy nacisk kładzie na prześladowania duchowień-
stwa prawosławnego przez Moskwicinów i stwierdza, że jego ziomkowie teraz 
wolą odprawiać modły w szałasach, niż w złotych cerkwiach i w takiej niewoli 
przebywać. Przypomina raz jeszcze, że powrócił do „miłej i złotej ojczyzny” 
nie dla chleba, lecz z określoną misją147. Dawnych pułkowych towarzyszy broni 
wzywa, by znów do niego przystali, gdyż „z Moskwą nam nie na wieki żyć” 
– swoim postępowaniem udowodniła, że nie warto pozostawać moskiewskim 
poddanym148. (Trudno nie zauważyć w tym miejscu, że list Pokłońskiego do 
jego kozaków przypomina nieco tonem i sposobem argumentacji o trzy wieki 
poźniejsze trzecie z tzw. pism spod szubienicy przywódcy powstania stycznio-
wego na Litwie i Białorusi, Konstantego Kalinowskiego, skierowane do chłopów 
Białorusinów149. To, że w listach Pokłońskiego wyznaniem prześladowanym jest 
prawosławie, a w agitacji Kalinowskiego – unityzm, jest sprawą drugorzędną). 
Pokłoński był jednak nieodrodnym synem swojej epoki. W liście do jednego 
z carskich dostojników zarzekał się, że wcale do Polski się nie wybierał, tylko 
porzucił wszystko i samotnie zmierzał do Kijowa, by tam wstąpić do zakonu, 
a po drodze wpadł w ręce żołnierzy wojska litewskiego. Te pokrętne tłumaczenia 
nie mają, rzecz jasna, nic wspólnego z rzeczywistością, gdyż Pokłoński znosił się 
z Radziwiłłem od pewnego czasu. Niemniej jednak interesująca jest propozy-
cja, jaką złożył pułkownik białoruski. Zaoferował on ni mniej, ni więcej, tylko 
swoje pośrednictwo w podjęciu rozmów pokojowych pomiędzy carem a królem 
w celu zakończenia „tej strasznej wojny między sobą, chrześcijanami” na zasadzie 
status quo ante. W dalszej perspektywie Pokłoński widział zwrócenie wspólnych 
sił przeciwko Turkom i Tatarom, by wyzwolić chrześcijan z ich niewoli. Ostrze-
gał przy tym Moskwicinów przed Kozakami (jak można zrozumieć – Chmiel-
nickiego)150, którzy – jego zdaniem – „staną kością w gardle carskiemu państwu”, 
gdyż dziwne byłoby, żeby dotrzymali „swojej chłopskiej przysięgi”. Jego zdaniem, 

146 AJZR, t. 16, s. 541–542.
147 Tamże, t. 14, s. 550–551.
148 Tamże, s. 542–543.
149 Por. Кастусь Каліноўскі, За нашу вольнасць. Творы, дакументы, yкл., прадмова, 

пераклады і каментарыі Г. Кісялёў, Мінск 1999, s. 46; A. Giller, Historia powstania narodu pol-
skiego w 1861–1964 r., Paryż 1867, t. 1, s. 327–335.

150 W zachowanym liście brak jednej kartki – O. Ł.
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byłoby lepiej, gdyby szlachcic polski i szlachcic moskiewski żyli w zgodzie jak 
wcześniej niż gdyby mieli dalej wiązać się „uczciwi bojarzy z tymi chołopy”151.

Dziwnie brzmią te ostrzeżenia w ustach szlachcica, który zdążył już zdradzić 
króla polskiego, hetmana zaporoskiego i cara moskiewskiego, nawet jeśli jego 
przewidywania były słuszne. Niemniej jednak razem wzięte listy Pokłońskiego 
pozwalają stwierdzić, że Pokłoński zerwał z Moskwą nie tyle z czystej kalkulacji 
osobistych korzyści, ile z przyczyn ideowych – zrozumiał, że jego własne postę-
powanie zaprowadziło go na manowce, gdyż zamiast wyzwolenia, „uciśnioną 
Ruś” pod moskiewskim panowaniem czeka znacznie gorsza niewola. 

Bezpośrednią przyczyną przegranej Pokłońskiego była bez wątpienia 
kontrakcja ze strony hetmana nakaźnego Zołotarenki. W starciu z hetmanem 
siewierskim pułkownik białoruski nie miał żadnych szans. Ponadto w planach 
moskiewskich nie leżało utworzenie jakiejkolwiek autonomicznej jednostki 
terytorialnej na zdobytych ziemiach, a carskie poparcie dla działalności Pokłoń-
skiego miało charakter tymczasowy i cel czysto utylitarny – ułatwienie zdobycia 
Białej Rusi. Rozpatrując poczynania Pokłońskiego w kategoriach gry politycz-
nej, można sądzić, że popełnił błąd zrywając z Chmielnickim, zamiast budować 
swoją pozycję polityczną w jego obozie. Na pewno zaś błędnie ocenił sytuację na 
przełomie 1654 i 1655 r. Gdyby bronił Mohylowa przed Radziwiłłem, wyszedłby 
z tej konfrontacji wzmocniony politycznie i militarnie, i zachował możliwość 
prowadzenia własnej polityki w latach następnych. Obiektywnie rzecz biorąc, 
poddanie miasta Radziwiłłowi ocaliłoby je przynajmniej przed straszliwymi 
skutkami oblężenia. Mohylewianie nie nadążali jednak za meandrami myślenia 
Pokłońskiego i poszli za jego przykładem dopiero po sześciu latach. Dlaczego 
w ogóle mohylewianie stawiali opór wojsku litewskiemu? Moskiewska załoga 
walczyła, bo taki miała obowiązek. Kozakom białoruskim groziło obrócenie 
w chłopów pańszczyźnianych. Natomiast miasto Mohylew nie zyskało na pod-
daniu się carowi niczego, czego warto byłoby bronić za wszelką cenę. Przed 
wojskiem moskiewskim mohylewianie kapitulowali przecież tylko z uwagi na 
beznadziejność swego położenia. Moja odpowiedź jest raczej intuicyjna, lecz 
wydaje mi się, że Mohylew nie chciał się ukorzyć właśnie przed Radziwiłłem. 
Jeszcze pod koniec sierpnia 1654 r., gdy Mohylew wciąż pozostawał miastem 
królewskim, na wieść o nadejściu Radziwiłła miejska czerń oznajmiła dzierżaw-
cy mohylewskiemu Piotrowskiemu: „Wszyscy tutaj będziemy bić się z Radziwił-
łem do ostatniego, a do Mohylewa Radziwiłła nie wpuścimy”152. Zimą przeciwko 

151 AJZR, t. 14, s. 510–514.
152 Tamże, s. 215–216.
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Radziwiłłowi stanęło już całe miasto. Jedyną, moim zdaniem, tego przyczyną 
mogła być nienawiść do Radziwiłła, wywołana krwawą pacyfikacją sąsiedniego 
Polesia pięć lat wcześniej, a zwłaszcza pamięć o strasznym losie Pińska. 

Nienadążanie mohylewian i innych mieszkańców Białej Rusi za myślą 
Pokłońskiego było najpoważniejszą przyczyną jego niepowodzenia, gdyż 
próba utworzenia czegoś „białoruskiego” pomiędzy Moskwą a Ukrainą nie 
miała żadnego oparcia w ich orientacji politycznej. Trudno się zresztą temu 
dziwić, skoro w Wojsku Zaporoskim w kategoriach państwowych myślała 
wówczas, zdaniem Tatiany Jakowlewej, tylko garstka przywódców: Chmielnic-
ki, Wyhowski (później także Niemirycz) i nieco starszyzny: Bohun, Chanenko 
i inni. Przywódcy ci mieli jednak w ręku wojsko i do pewnego czasu potrafili 
zapanować nad „pokozaczoną” czernią, dla której liczyła się tylko zaporoska 
wolność153.

Lew Okinszewicz uważa, że odnowiony „pułk białoruski” pod dowództwem 
Iwana Nieczaja był jednostką typu państwowego. Swój pogląd Okinszewicz 
uzasadnia tym, że „pułk białoruski” stał się organizacją terytorialną, a na jego 
terytorium obowiązywała tylko jego władza, gdyż pułk ów znajdował się poza 
ogólnoukraińską władzą wojskową i cywilną, o czym miały świadczyć wielokrot-
ne zapewnienia Chmielnickiego w odpowiedzi na żądania Moskwy oczekującej 
zlikwidowania Kozaczyzny na Białorusi, że bezpośredniej władzy nad tym tery-
torium hetman nie ma. Ta jednostka państwowa, kontynuuje Okinszewicz, uzna-
wała jednak zwierzchnictwo „hetmana ukraińskiego”, chociażby tylko nominalne. 
To zaś miałoby znaczyć, że „pułk białoruski” był jednostką państwową wasalną 
w stosunku do państwa ukraińskiego. W ten sposób powstawała piramida związ-
ków wasalnych: Ukrainy w stosunku do Moskwy i Białorusi (właściwie „pułku 
białoruskiego’) w stosunku do Ukrainy. Zdaniem ukraińskiego historyka, liczni 
kozaccy i partyzantcy dowódcy walczący z rosyjskimi wojskami okupacyjnymi, 
w tym Muraszka, związani byli z Nieczajem, chociaż określić charakter prawny 
tego związku jest trudno. Można jednak założyć, że w wypadku zwycięstwa nad 
Moskwą i Polską „pułk białoruski” okazałby się tą jednostką, która przyłączyłaby 
do siebie zajęte przez białoruskie oddziały partyzanckie terytoria154.

Argumenty i przypuszczenia Okinszewicza mają jednak słabe strony. Przede 
wszystkim narodowo-państwowy charakter organizacji pułkowej na Białorusi 
–  jego zdaniem – podkreślało to, że Nieczaj nosił tytuł pułkownika „białoruskie-

153 Т. Яковлева, Генезис государственной идеи в Украине на примере договоров с Польшей 
и Россией, w: Россия – Украина: история взаимоотношений, рeд. А. И. Миллер, В. Ф. Ре-
принцев, Б. Н. Флоря, Москва 1997, s. 52–53.

154 Л. Окиншевич, Лекціі..., с. 134–135.
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go”, a nie na przykład „czausowskiego”. Tymczasem, jak już o tym była mowa, 
Nieczaj krótko cieszył się nadanym mu przez Chmielnickiego tytułem „pułkow-
nika białoruskiego” i później występował jako pułkownik właśnie „czausowski”. 
Po pewnym czasie z pułku czausowskiego hetman wydzielił pułk bychowski. 
Komunikacja między Nieczajem a Chmielnickim była na pewno utrudniona, 
nie sposób jednak brać poważnie wykrętów hetmana, że nie ma nad swoim puł-
kownikiem żadnej władzy, gdyż Nieczaj nigdy nie zrobił niczego wbrew swemu 
wodzowi. To samo można powiedzieć o jego współpracy z hetmanem Wyhow-
skim. Działalność Nieczaja w okresie po unii hadziackiej niczym się nie różniła 
od akcji innych kozackich i partyzanckich pułkowników walczących po stronie 
Rzeczypospolitej.

Po zrzeczeniu się przez Nieczaja tytułu „pułkownika białoruskiego” tytuł 
„nakaźnego pułkownika białoruskiego” samozwańczo nosił Dzienis Muraszka.  

 w działalności tego partyzanta trudno się dopatrzyć jakiejkol-
wiek „białoruskiej” myśli państwowotwórczej. Używanie tytułu „pułkownika 
białoruskiego” widocznie miało służyć podniesieniu jego osobistego znaczenia 
w oczach podwładnych i ludności cywilnej. Z drugiej strony, Muraszka nie był 
zwyczajnym „hultajem”, jak sportretował go pamiętnikarz Jan Cedrowski155, lecz 
mohylewskim patrycjuszem, a hipoteza Okinszewicza, że w wypadku powodze-
nia sprawy kozackiej tacy przywódcy jak Muraszka skupiliby się pod jednym 
sztandarem, ma pewne cechy prawdopodobieństwa. Działalność Muraszki 
jest istotna także z tego względu, że granice terytorium mitycznego już „pułku 
białoruskiego” rozciągnął daleko na zachód od Berezyny, za Nowogródek i pod 
Oszmianę.

Ścisłe traktowanie jako białoruskie (co czynię w miarę możliwości) tylko 
tego, co „białoruskim” nazywano zniekształca być może perspektywę historycz-
ną. Niemniej jednak stosowanie współczesnych pojęć państwowych i narodo-
wych do opisu siedemnastowiecznych wydarzeń zmienia istotę rzeczy, niekiedy 
wręcz do niepoznaki. Hienadź Sahanowicz, z którego niezwykle ważnego dzieła 
tak wiele zaczerpnąłem, jest głęboko przekonany, że akcja Kozaków była ukra-
ińską agresją przeciwko Białorusi. Tymczasem posługiwanie się współczesną 
terminologią może prowadzić do wniosków wręcz absurdalnych. Sahanowicz 
pisze, że Zołotarenko poprowadził na Wilno Kozaków „ukraińskich”, chciaż sam 
Zołotarenko przedstawiał się jako dowódca Kozaków „siewierskich i białoru-

155 M. Baliński, Pamiętniki historyczne do wyjaśnienia spraw publicznych w Polsce XVII wieku 
posługujące, w dziennikach domowych pozostałe, wydał z rękopismu, wstępem i przypisami obja-
śnił..., Wilno 1859, s. 147–148.
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skich”. Jak już o tym była mowa, Pochilewicz szacuje, że około połowy Kozaków, 
z którymi Zołotarenko ruszył latem 1655 r. przeciw Wielkiemu Księstwu Litew-
skiemu, stanowili Białorusini. Pochilewicz za Białorusinów uważa jednak tylko 
mieszkańców dzisiejszej Białorusi. Do tej liczby można wszakże dodać pułk sta-
rodubowski, złożony w większości z tubylców Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Ponadto po drodze ze Starego Bychowa do Wilna do Zołotarenki wciąż przyłą-
czali się miejscowi Białorusini. Amicus Plato, sed magis amica veritas: operowanie 
współczesnymi kategoriami etnicznymi prowadzi nas wprost do stwierdzenia, że 
większość Kozaków, którzy z taką zawziętością niszczyli stolicę Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego i mordowali jego mieszkańcow stanowili Białorusini w służbie 
ukraińskiej.

Fakty wskazują na to, że w owym czasie nie istniał nie tylko naród białoru-
ski, lecz także naród „litewski” jako „naród szlachecki” lub „naród polityczny” 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdyż „naród” ten uległ częściowej dezintegra-
cji, spowodowanej bezpośrednio wybuchem powstania Chmielnickiego. Wciąż 
operowano pojęciem „naród ruski”, które obejmowało zarówno Rusinów litew-
skich, jak koronnych. Proces rozdzielania się Rusinów na Białorusinów i Ukra-
ińców, któremu formalny początek dało wytyczenie granicy między Wielkim 
Księstwem a Koroną w okresie unii lubelskiej, był bardzo długi, a podział na 
„Białą Ruś” i „Ukrainę” lub też „Białą Rosję” i „Małą Rosję”, miał charakter te-
rytorialny. Jeszcze dla Konstantego Pokłońskiego „Biała Ruś”, obok „Ukrainy”, 
była częścią „Małej Rosji”, czyli „całej Rusi” w granicach Rzeczypospolitej. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że Pokłoński był pierwszym i jedynym w tym okresie 
politykiem, który to, co „białoruskie” przeciwstawił temu, co „ukraińskie”.
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Rozdział VI

STULECIE PO KATASTROFIE

Nazwę „Katastrofa” jako oddającą skutki trzynastoletniej wojny moskiew-
skiej wprowadził do historiografii białoruskiej Hienadź Sahanowicz1. Trudno 
o bardziej adekwatne określenie. Dodać tylko trzeba, że do pewnych strat na Bia-
łorusi przyczynili się wówczas także Szwedzi i Siedmiogrodzianie, a samą wojnę 
poprzedziło powstanie Chmielnickiego, które spowodowało śmierć tysięcy ludzi 
i poważne szkody na białoruskim Polesiu.

Jak obliczył Józef Morzy, liczba ludności Wielkiego Księstwa Litewskiego 
zmniejszyła się w wyniku tych wydarzeń o ponad połowę2. Zaludnienie tery-
torium dzisiejszej Białorusi spadło w jeszcze większym stopniu. O ile w 1648 r. 
liczba zamieszkującej je ludności wynosiła 2 miliony 900 tysięcy, o tyle w 1667 
roku niespełna 1 mln 400 tys.3 Szczególnie ucierpiały województwa Białej Rusi, 
w których nie pozostała nawet trzecia część mieszkańców. Województwo po-
łockie straciło prawie trzy czwarte ludności, mścisławskie – ponad 70%. Prawie 
takie same były straty powiatu orszańskiego, a niewiele mniejsze –  witebskiego 
(62%) i rzeczyckiego (61%)4. Miasta zamieniono w ruiny i zgliszcza, z dymem 
poszły miasteczka i wsie, a majątek ich mieszkańców zrabowano. Ponad połowa 
ziemi ornej leżała odłogiem, gdyż przepadł cały sprzężaj. W ekonomii witebskiej 
w 1667 r. nie uprawiano około 74% ziemi, a w całym województwie mścisław-
skim do 70%. W starostwie krzyczewskim dziesięć lat po wojnie opuszczone 
było wciąż około dwóch trzecich gospodarstw chłopskich, a w ekonomii bo-
rysowskiej na dziewiętnaście wsi tylko czternaście obejść zasiedlono5. Podli-
czając straty ludnościowe, nie można pominąć uprowadzonych przez Moskwę 

1 Г. Сагановіч, Невядомая вайна 1654–1667, Мінск 1995, s. 130.
2 J. Morzy, Kryzys demograficzny na Litwie i Białorusi w drugiej połowie XVII wieku, Poznań 

1965, s. 153.
3 Эканамічная гісторыя Беларусі, рэд. В. І. Галубовіч, Мінск 1996, s. 104. 
4 J. Morzy, Kryzys..., tabl. 23.
5 Г. Сагановіч, Невядомая..., s. 131–132.



236

w głąb swego kraju setek tysięcy jeńców, od „niepewnej” szlachty poczynając, na 
nieletnich niewolnikach, chłopcach i dziewczętach, sprzedawanych na targu po 
rublu, kończąc. Szczególną stratą dla kraju był wywóz ludzi sztuki i rzemieślni-
ków, których na miejscu pozostał znikomy procent. Produkcja rzemieślnicza na 
Białorusi nigdy już nie miała powrócić do poziomu sprzed tej wojny6.

Według Sahanowicza, „spowodowane wojną totalne zniszczenia zmieniły 
dosłownie wszystko, od materialnych warunków życia do sytuacji językowej 
i wyznaniowej”7. Różnowierców zaczęto traktować jako potencjalnych zdrajców. 
Protestantom zarzucano popieranie Szwedów, a prawosławnym – kolaborację 
z Moskwą, przy czym ich wyznanie zaczęto nazywać już nie „grecką” bądź 
„ruską”, lecz „moskiewską wiarą”. Katolicyzm stał się wyrazem lojalności poli-
tycznej. W 1667 r. umarł ostatni senator dyzunita (takie określenie prawosław-
nych zaczęło się wówczas upowszechniać), kasztelan trocki Aleksander Ogiński. 
Jego syn Marcjan w tym samym roku przeszedł na katolicyzm, aby zająć senator-
skie krzesło. Również w 1667 r. głowa innej prawosławnej rodziny senatorskiej, 
Krzysztof Stetkiewicz, przyjął unię, co zresztą było wyjątkiem, bo szlachta gre-
mialnie przechodziła na katolicyzm rzymski. Nieco później nie stało ostatniego 
senatora kalwina, kasztelana połockiego Jana Sosnowskiego. Odtąd w senacie 
reprezentowani byli jedynie katolicy, gdyż wszyscy nominowani przez Jana Ka-
zimierza senatorzy byli katolikami. Protestanci, nawracając się na katolicyzm dla 
otrzymania urzędów, czasem demonstracyjnie rujnowali zbory w swoich posia-
dłościach, a nawet nagrobki protestanckich przodków8.

Sejmiki, które jeszcze w pierwszej połowie XVII w. stawały w obronie 
religii greckiej, teraz zaczęły podejmować uchwały, które ją dyskryminowały. 
Sejm przyjmował coraz to nowe konstytucje godzące w innowierców. W 1668 
roku wydano zakaz apostazji od katolicyzmu. W 1673 r. pozbawiono nieka-
tolików prawa do nobilitacji. W trzy lata później sejm zakazał prawosławnym 
utrzymywania wszelkich kontaktów z ich najwyższym zwierzchnikiem, patriar-
chą konstantynopolitańskim. Niezależne dotychczas bractwa cerkiewne, ostoję 
prawosławia na Białorusi, w celu lepszej egzekucji tej konstytucji sejmowej 
podporządkowano wyłącznej jurysdykcji biskupów9. W 1699 r. odebrano pra-

6 Tamże, s. 30–34, 74–75, 133–134; J. Morzy, Kryzys..., s. 83–85.
7 H. Sahanowicz, Historia Białorusi do końca XVIII w., Lublin 2001, s. 284.
8 Tamże, s. 285–286; A. Kotljarchuk, In the Shadows of Poland and Russia. The Grand Duchy 

of Lithuania and Sweden in the European Crisis of the mid – 17th Century, Södertörns högskola 
2006, s. 280–281.

9 A. Mironowicz, Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2001, 
s. 221–222.
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wosławnym prawo zajmowania stanowisk we władzach miejskich w miastach 
królewskich. 

Także król Jan III Sobieski czynił wszystko, by w Rzeczypospolitej zlikwi-
dować prawosławie i wprowadzić unię, utrzymując ścisłą współpracę z unickim 
metropolitą Gabrielem Kolendą, jego koadiutorem biskupem witebskim Cy-
prianem Żochowskim i biskupem chełmsko-bełskim Jakubem Suszą. Po śmierci 
Kolendy w 1674 r. metropolitą został Żochowski. Kiedy w 1677 r. zmarł pra-
wosławny biskup białoruski Teodozy Wasilewicz (nota bene wierny sługa Rze-
czypospolitej), katedra w eparchii mścisławsko-orszańsko-mohylewskiej przez 
dwanaście lat pozostawała pusta, ponieważ Jan III Sobieski chciał mianować na 
nią zwolennika unii. Po zawarciu traktatu pokojowego z Moskwą w 1678 r. Żo-
chowski przygotował wraz z nuncjuszem Franciszkiem Martinellim memoriał 
do papieża, w którym przedstawił plan podporządkowania prawosławnych jego 
władzy. Autorzy memoriału zalecali królowi izolację prawosławnych od Kon-
stantynopola i od Moskwy, oddawanie katedr biskupich i parafii duchownym 
skłonnym do unii oraz niedopuszczenie do obsadzenia przez prawosławnych 
biskupstwa białoruskiego. Mimo to Jan III, pod presją magnaterii litewskiej 
i posłów prawosławnych, wydał w 1679 r. przywilej na biskupstwo białoruskie 
ihumenowi klasztoru św. Ducha Klemensowi Tryźnie, lecz nominat odmówił 
złożenia katolickiego wyznania wiary i król cofnął swe postanowienie. O posta-
wie króla Żochowski pisał z uznaniem do papieża: „Życzeniem króla jest, by pra-
wosławni podlegali Rzymowi, nie tylko ze względu na rzymskokatolicką wiarę, 
którą sam wyznaje, ale przede wszystkim na interesy państwa, a szczególnie, by 
odciągnąć prawosławnych od jurysdykcji patriarchy Konstantynopola i od cara 
rosyjskiego”10. Wysiłki na rzecz objęcia unią całego Kościoła prawosławnego 
w Rzeczypospolitej Żochowski kontynuował aż do swej śmierci w 1693 r.11

W 1689 r. król, realizując politykę obsadzania biskupstw prawosławnych 
zwolennikami unii, nadał katedrę białoruską kryptounicie Gedeonowi Odor-
skiemu. Prawosławna szlachta białoruska zażądała, aby konsekracji, zgodnie 
z traktatem Grzymułtowskiego i prawem kanonicznym, dokonał metropolita 
kijowski. Odorski za zgodą króla wyjechał do Kijowa, gdzie jednak powrócił 
na łono prawosławia. Katedra białoruska wakowała aż do 1697 r., kiedy to 
objął ją Serapion Połchowski12. Na początku XVIII w. biskupstwo białoruskie 
było już jedyną diecezją prawosławną w granicach Rzeczypospolitej. Biskupowi 

10 Cyt. za: A. Mironowicz, Kościół..., s. 223.
11 Tamże, s. 208, 222–223, 225–226, 319. 
12 Tamże, s. 232.
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białoruskiemu podlegały jednak tylko parafie w obrębie dawnej diecezji połoc-
kiej. Nad resztą terytorium Rzeczypospolitej jurysdykcję sprawował metropolita 
kijowski13.

Tymczasem w 1685 r. metropolita kijowski Gedeon Czetwertyński po raz 
pierwszy złożył przysięgę na wierność patriarsze moskiewskiemu, co po roku 
zatwierdził patriarcha konstantynopolitański. W 1686 r. przedstawiciel Rze-
czypospolitej, Krzysztof Grzymułtowski, zgodził się na to, by w akcie „pokoju 
wieczystego” z Moskwą znalazł się artykuł, który zobowiązywał władze Rze-
czypospolitej do odnowienia diecezji prawosławnych: w łuckiej, halickiej, 
przemyskiej, lwowskiej i „białoruskiej” oraz do zagwarantowania im wszelkich 
swobód i wolności14. Władze polskie nie dostrzegały wówczas w tym układzie 
niebezpieczeństwa, gdyż zakładały całkowitą likwidację hierarchii Kościoła 
prawosławnego na terenie swojego państwa. W praktyce traktat dał podstawę 
prawną metropolitom kijowskim do mieszania się w sprawy wewnętrzne Ko-
ścioła prawosławnego w Rzeczypospolitej, a Moskwie wygodne narzędzie do 
ingerencji w politykę wewnętrzną sąsiada. Natomiast prawosławnych podda-
nych króla polskiego stawiało to w dwuznacznej sytuacji. W roli protektorów 
prawosławia w Rzeczypospolitej za Jana III Sobieskiego wciąż jeszcze próbowali 
występować Kozacy, tak jak to czynili hetmani  Doroszenko i Samojłowicz15.

Biskupstwo białoruskie żyło wowczas swoim życiem. W 1666 r. metropolita 
„kijowski, halicki i całej Rosji, episkop białoruski” Józef Nielubowicz-Tukalski 
jako „właściwy dla tej prowincji białoruskiej (належыты той провинцыи 
Белоруской)” zdjął  z mieszkańców „Mohylewa Białoruskiego” klątwę rzuconą 
na nich przez patriarchę moskiewskiego Nikona16. Mohylew nazywano „Biało-
ruskim” także i później, na przykład w wystąpieniu prawosławnych obywateli 
Rzeczypospolitej do władz rosyjskich w 1766 r.17 Biskupstwo białoruskie po 
polsku nazywano stale „episkopią”, a biskupów – „episkopami”. Dla przykładu, 
w 1682 r. Klemens Tryzna występuje jako „episkopii białoruskiej nominat”18.
W 1691 r. metropolita kijowski Waarłam Jasiński mianował Serapiona Połchow-
skiego na „episkopstwo białoruskie” (епископство Белоруское)19. W 1701 
roku słuckie bractwo cerkiewne skarży się bractwu mohylewskiemu, że „episkop 

13 Tamże, s. 234.
14 VL, t. 6, s. 77.
15 A. Mironowicz, Kościół..., s. 208–211, 227–233.
16 АSD, t. 2, № 54, s. 79–80.
17 ArchJZR, cz. 1, t. 4, s. 598.
18 AVAK, t. 8, s. 138.
19 АSD, t. 2, № 59, с. 86.
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białoruski” próbuje je sobie podporządkować, chociaż to do niego nie należy20.
W 1695 r. król Jan III Sobieski uczynił nadanie monasterowi bujnickiemu 
z wdzięczności „za życzliwość ku sobie i Rzeczy Pospolitej osobliwie tego mo-
nastera ojców, czasu hostilitatis Moskiewskiej incursiej, w namówieniu w nie-
których fortecach na Białej Rusi ludzi, na stronę moskiewską udałych, bez krwie 
rozlania ad obsequia pana własnego przyszłych”21.

Lata po zakończeniu wojny moskiewskiej cechuje głęboki upadek piśmien-
nictwa i działalności wydawniczej w języku ruskim (a także litewskim). 
W pierwszej połowie XVII stulecia w Wielkim Księstwie Litewskim wydano 
około stu dwudziestu książek po rusku i około czterdziestu po litewsku; w tym 
samym okresie po polsku opublikowano około czterystu książek. W czasie wojny 
Moskwicini i Kozacy zrabowali wszystkie drukarnie używające czcionki cyry-
lickiej i większość drukarni protestanckich. Ostatnią drukarnię protestancką, 
w Słucku,  zamknięto w 1687 r. pod naciskiem hierarchii katolickiej. Pierwszy 
powojenny druk w języku ruskim ukazał się w Wilnie dopiero w 1691 r. Ogółem, 
w latach 1667–1700 w języku litewskim i ruskim wydano tylko dwadzieścia 
książek, po polsku zaś, mimo zniszczeń wojennych, tak jak poprzednio – około 
czterystu. Ostatnią książkę po rusku wydrukowano w Wielkim Księstwie Litew-
skim w 1722 r. w drukarni klasztoru Bazylianów w Supraślu22.

Ważne przetasowania nastąpiły w litewskiej elicie władzy. Większość nowych 
dostojników pochodziła ze średniej szlachty i wszystko zawdzięczała królowi. 
Jak zauważył Gintautas Sliesoriūnas, wraz z odsunięciem od władzy Paców po 
raz pierwszy w dziejach Wielkiego Księstwa  Litewskiego przewagę już nie tylko 
liczebną, lecz także w sferze wpływów politycznych zdobyły rody nielitewskiego 
pochodzenia23. Wraz z nawróceniem się niekatolickiej szlachty stopniowo prze-
obrażała się jej świadomość etniczna. W szeregi szlachty weszło też wiele osób 
świeżo nobilitowanych. Dla szlachty tej litewskie tradycje, uosabiane dotychczas 
przez tzw. rody horodelskie, nie miały już większego znaczenia.  Wyznacznikiem 
jej identyfikacji kulturalnej i politycznej stała się polskość. 

W 1696 r. szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego przeprowadziła na skon-
federowanym sejmie własny projekt ostatecznego zrównania (koekwacji) jej 
praw z prawami szlachty koronnej. Jednym z punktów projektu było postano-

20 Tamże, t. 2, № 64, s. 94.
21 Tamże, t. 2, № 61, s. 89.
22 A. Kotljarchuk, In the Shadows..., s. 270–271.
23 G. Sliesoriūnas, Problem separatyzmu Wielkiego Księstwa Litewskiego w końcu XVII wieku,

w: Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje, pod red. A. Link-Lenczowskiego i M. Markiewicza, 
Kraków 1999, s. 94.
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wienie, że „pisarz ziemskiego sądu wojewódzkiego (...) po polsku, a nie po rusku 
pisać” powinien24. Po roku sejm koronacyjny Augusta II zatwierdził koekwację, 
chociaż w tekście aprobacji o języku nie wspomniano25.

Ciekawy materiał do badania wiedzy tubylców o stosunkach politycznych 
w Wielkim Księstwie Litewskim i krajach sąsiednich, a także ich wyobrażeń et-
nicznych i geograficznych przynosi Kronika mohylewska Surty i Trubnickiego. 
Pierwszą część tej kroniki napisał Trofim Surta, który zakończył pracę w 1701 
roku. Ponieważ Surta należał do innego pokolenia niż Trubnicki, przedstawię 
najpierw jego wyobrażenia. 

Państwo, do którego należy Mohylew wraz ze swoimi mieszkańcami to „Rzecz 
Pospolita”, „Rzecz Pospolita obojga narodów”26, „Polska i Litwa”27. Ale naród po-
lityczny to po prostu „Polacy”: „Roku 1665. Polacy pakta z Moskwą zawarli (...) 
we wsi Androsowie, na lat 13”28. W tekście Surty nie ma żadnej wzmianki ani 
o „litwie” lub „Litwinach”, ani też o „rusi” czy „Rusinach”. O istnieniu narodu 
ruskiego zdaje się świadczyć tylko wzmianka: „Pogorzało kupców moc niewy-
powiedziana z różnych narodów, tak greckich, ruskich, moskiewskich i innych, 
których trudno wyliczyć”29. Od wschodu Rzeczpospolita graniczy z „Moskwą”30,
„carstwem moskiewskim”31. Mieszkańcy tego kraju to „moskwa”32, „ludzie mo-
skiewscy”33.

Osobnym bytem politycznym jest dla Surty hetmańska „Ukraina”. O wy-
darzeniach 1648 r. pisze: „Tegoż roku wiatr szkodliwy powstał naprzeciwko 
monarchii i Rzeczy Pospolitej tak Polskiej, jako i W. X. Litewskiego. Bohdan 
Chmielnicki, który w wielu bataliach przeciwko Polakom rycersko dokazował, 
i Ukrainę od poddaństwa polskiego oswobodził”34. W 1668 r. „Turczyn wywrócił 
z gruntu podkopem miasto Czyhyryn, stolicę ukraińską, pod Moskwą będące”35.
Nazwanie Czehrynia „stolicą” świadczy o statusie politycznym „Ukrainy”, gdyż 
żadnego z regionalnych ośrodków Surta tak nie określa. Jednakże Surta nazywa 
„Ukrainę” także „księstwem siewierskim”, opisując przemarsz wojsk kozackich 

24 Coequatio iurium stanów W. X. Lit. z Koroną Polską, VL, t. 5, s. 418.
25 Por. Approbatio coecvationis iurim W. X. Litew. z Koroną Polską, VL, t. 6, s. 12.
26 PSRL, t. XXXV, s. 248.
27 Tamże, s. 244, 251.
28 Tamże, s. 244.
29 Tamże, s. 246.
30 Tamże, s. 240, 247, 248, 252.
31 Tamże, s. 252.
32 Tamże, s. 240, 242, 244, 248.
33 Tamże, s. 246.
34 Tamże, s. 241.
35 Tamże, s. 246.
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w 1701 r.: „całego księstwa siewierskiego wszytka niemal potęga szła przez 
Mohylów: pułkownicy starodubowski Michał Mikłaszewski, łubieński Zełenski, 
Iwan Iskra płutawski [połtawski], Daniło Apostoł mirhorodzki, któremu het-
maństwo było nakazane dano, perejasłowski Jan Mirewicz, Paszkowski, który 
prowadził kompanczyków, przy których było i ordy dwa tysiące, białogrodzkiej 
i nahajskiej, niektórych pokrzczonych, siła było. Tedy pod Rewel na Smoleńsk 
z Mohylowa poszli, w Mohylowie przeprawowali się, zrobiwszy most na palach 
przeciwko samej Dziebry na Dnieprze. Sam hetman Mazepa spod Mohylowa 
o kilka mil nazad się wrócił, i Mikłaszewski za nim. A insze pułki z Ukrainy 
na moskiewskie kraje poszły”36. „Hetmanem siewierskim” Surta nazywa Iwana 
Popowicza, gdy pisze, że na następnego hetmana Kozacy wybrali Mazepę37.
Wcześniej pod 1700 r. kronikarz opowiada, że car „Piotr Aleksiejewicz potęgę 
moskiewską i kozacką siewierską moc wielką pod Rewel, którego moskwa 
nazywa Rugadiewem, przyszli”. Wspomina też z tej okazji o „Kozakach zadnie-
prskich”38. Nazwa „Mała Ruś” trafiła do kroniki Surty tylko dlatego, że skopiował 
on list carski do patriarchy moskiewskiego, w którym car wspomina o „Wielkiej 
Rusi i Małej Rusi”, opisując moskiewską wyprawę na Azów w 1695 r.39

Wielkie Księstwo Litewskie jest dla Surty równorzędnym z Polską członem 
Rzeczypospolitej i w tym sensie po prostu „Litwą”. Natomiast ustalenie, co Surta 
rozumiał jako „Litwę” w znaczeniu regionalnym, sprawia pewną trudność. 
Kiedy pisze on, że Żydzi odbierali pieniądze pożyczone królowi w ekonomiach 
„w Litwie, na Żmojdzi”40, przez „Litwę” rozumie chyba całe Wielkie Księstwo; 
nie jest to jednak pewne. Dla umiejscowienia „Litwy” niezwykle ważny jest 
fragment kroniki poświęcony tragicznym skutkom anomalii pogodowych 
w 1695 r. Jak pisze Surta, po wiosennej powodzi, na początku lipca „śnieg 
wielki spadł, przy czym przez kilka dni leżał w Mohylowie. A za Berezyną, za 
Niomnem i dalej tam trzy razy jeszcze gorzej było. I całe lato zimne z mrozem 
zbożu zaszkodziło, skąd zaraz drogość powstała, gdyż najazdy byli z tamtych 
krajów dla kupienia żyta. A potym zimnej drogi i gorzej ludzie głodu nacierpiaw-
szy się to w ruskie kraje na kilkanaście tysięcy z żonami, z dziećmi pozachodziły, 
z czego drożyzna gorsza powstała, że miarka żyta garcy piętnaście przebijała 
się po złotych półpięta i dalej, około świętego Jana w 96 roku, ale tego niewiele 
było. Pszenica była po talaru bitym, jęczmień po f. 3, owies po f. 2. Ale około 

36 Tamże, s. 252.
37 Tamże, s. 246.
38 Tamże, s. 251.
39 Tamże, s. 248.
40 Tamże, s. 251.
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Słucka, Mińska i na pograniczu litewskim tam we trzy razy gorza drogość była, 
że dziatek swych rzucali na drogach, drudzy za ławkę zasadziwszy do ściany, 
odchodziły”41. Tekst nie pozwala na jednoznaczną interpretację, jednak powstaje 
wrażenie, że „pogranicze litewskie” znajduje się gdzieś nad Niemnem.

Co mogło spowodować przesunięcie „pogranicza litewskiego” na Niemen? 
Wydaje się, że odpowiedź można znaleźć w nieco wcześniejszej relacji o nalocie 
szarańczy w 1690 r.: „Z bożego dopuszczenia na Ukrainie, za Dnieprem i na 
Siewierzu, tak też na Polesiu i koło Słucka, na Czarnej Rusi, szarańcza od wieku 
mało słychana taka moc wielka była, że na co napadła, czy na zboże jakie, czyli 
na trawę, wszytko zjadała, że nie było czego żąć ani kosić. Około Mohylowa 
i w mieście nie szkodziła nic”42. Fragment ten po pierwsze pozwala stwierdzić, 
że „Ukraina” dzieli się według Surty na część zadnieprzańską i siewierską, co 
tłumaczy używanie tych określeń w innych miejscach jego kroniki. Ważniejsze 
jest jednak to, że dla Surty Słuck leży na „Czarnej Rusi”, a nie na „Polesiu” ani też 
na „Litwie”.

Stryjkowski i Gwagnin umieszczali „Czarną Ruś” wokół Lwowa, czyli tam, 
gdzie w końcu przyjęła się Kromerowa „Ruś Czerwona”. Natomiast Starowolski  
„Rusią Czarną” nazywał państwo moskiewskie. „Czarną Ruś” na terytorium Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego po raz pierwszy, jak się wydaje,  zlokalizował nuncjusz 
papieski Kosma de Torres w 1622 r.43 Jego zdaniem, „schizmatycy” „mieszkają 
na Wołyniu, Podolu i Ukrainie, lecz właściwym ich  gniazdem jest Ruś dzieląca 
się na trzy części: Ruś Czerwona z miastami Lwów, Przemyśl, do której liczy się 
także Wołyń; Ruś Biała rozciągająca się od Rygi, stolicy Inflant, aż do granic mo-
skiewskich, i zawierająca Połock, Witebsk, Orszę, Mohilew; Ruś Czarna między 
Litwą i Wołyniem aż do Kijowa, z miastami Pińsk, Nowogródek, Owrucz”44.
Torres włączył do „Rusi Czarnej” Nowogródek i ośrodki tradycyjnego „Polesia”, 
czyli Pińsk i Owrucz, nie zważając na to, że ten drugi należał do Korony. Po-
nieważ według nuncjusza „Czarna Ruś” leży pomiędzy „Litwą” a Wołyniem, 
jej terytorium musi obejmować całe województwo nowogródzkie, brzeskie 
i powiat owrucki. Natomiast hipotetycznie można włączyć w skład „Czarnej Rusi” 
Torresa także województwo mińskie, gdyż z jego opisu zdaje się wynikać, że 
„Czarna Ruś” graniczy z „Białą”. 

41 Tamże, s. 248.
42 Tamże, s. 247.
43 А. Белы, Хроніка..., s. 175.
44 Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690, wyd. E. Ryka-

czewski, t. 2, Berlin – Poznań 1864, s. 150.
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Kronia mohylewska zawiera jedyną znaną mi wzmiankę o „Czarnej Rusi” 
zapisaną na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII w. Niemniej 
jednak wzmianka ta świadczy, że ów termin zaczął się przyjmować i dosto-
sowywać do miejscowych wyobrażeń geograficznych. Surta był człowiekiem 
oczytanym, jednak relacji Torresa raczej nie znał. Dla Surty obok „Czarnej Rusi” 
nadal istnieje „Polesie”, chociaż Słuck już do „Polesia” nie należy. Jak się wydaje, 
umieszczenie przez Surtę Słucka na „Czarnej Rusi” wskazuje, że wspomniane 
przez niego w opisie głodu w 1695 r. „kraje ruskie” oznaczają terytorium wokół 
Słucka i Mińska, między Berezyną a Niemnem, i są tożsame z „Czarną Rusią”. 
Wygląda więc na to, że „Czarna Ruś” w oczach Surty zepchnęła „Litwę właściwą” 
z tradycyjnej Berezyny Dnieprowej za Niemen.

Własna „Ruś” mohylewianina to bez najmniejszego wątpienia „Biała Ruś”. 
Świadczy o tym opis przybycia w 1699 r. do Mohylewa biskupa białoruskiego 
Serapiona Połchowskiego, którego kronikarz nazywa Połochowskim: „Przed 
Bożym Narodzeniem pożądany klejnot Białej Rusi jego mość Serafion Poło-
chowski, episkop mścisławski, orszański i mohylowski, archimandryta słucki, 
namiestnik metropolij kijowskiego i konstantynopolitańskiego tronu, szczęśli-
wie przybył do Mohylowa...”45.

Pod koniec XVII wieku Kościołem ruskim był już przede wszystkim Kościół 
unicki. Z tego Kościoła wywodziła się też jedyna osoba, która w tym czasie 
w sposób udokumentowany podała pochodzenie białoruskie. Tą osobą był nie 
kto inny jak unicki metropolita Cyprian Żochowski. We współczesnej notatce 
superiora Kolegium Greckiego w Rzymie Żochowski występuje jako bazylianin, 
syn Aleksandra i Anny z domu Mogilnickiej, z województwa połockiego, „Rusin 
Biały” (Ruthenus Albus)46. „Rusin Biały” Cyprian Żochowski urodził się około 
1635 r. w szlacheckiej rzymskokatolickiej rodzinie herbu Brodzicz. Wstąpił 
do zakonu bazylianów. W wieku lat dwudziestu dwu rozpoczął naukę w Ko-
legium Greckim w Rzymie jako student logiki. Studia ukończył w 1664 r. jako 
doktor filozofii i teologii. Od 1667 r. był audytorem przy metropolicie Kolendzie 
i archimandrytą monasteru leszczyńskiego. W 1670 r. zajmował stanowisko ad-
ministratora eparchii przemyskiej, a w latach 1671–1674 koadiutora metropolity 
oraz archimandryty monasterów dziermańskiego i dubieńskiego na Wołyniu. 
W 1674 r. został arcybiskupem połockim i metropolitą, godności te piastował 

45 PSRL, t. XXXV, s. 251.
46 Epistolae metropolitarum kioviensium catholicorum Cypriani Zochovskyj, Leonis Slubicz 

Zalenskyj, Georgii Vynnyckyj. 1674–1713, collegit, adnotationibus illustravit et introductione auxit 
P. Athanasius G. Welykyj OSBM, Romae 1958, Documenta biografica, I.
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aż do śmierci w 1693 r. Jako metropolita unicki należał do inicjatorów zjazdu 
unitów i prawosławnych, który opisał w książce Kolokwium lubelskie (Zamość 
1680). Starał się ograniczyć wpływy bazylianów i toczył z nimi zawzięty spór, 
próbując nawet zająć posadę ich generała. Na początku lat dziewięćdziesią-
tych założył drukarnię w Supraślu. Wydał unicki Służebnik (Wilno 1692, 
Supraśl 1695). Żochowski był zwolennikiem latynizacji obrządku wschodniego 
i autorem kazań poświęconych Jozafatowi Kuncewiczowi. Zmarł w Supraślu47.

W innych dokumentach Kolegium Greckiego Żochowski występuje jako 
Rusin (Ruthenus), który przybył „z Rusi” (e Russia)48. Jako Rusinów stale zapisy-
wano też innych unitów. Wydaje się więc, że jako „Rusin Biały” zadeklarował się 
sam Żochowski. Zbyt skąpy materiał porównawczy nie pozwala na snucie dalej 
idących wniosków. Żochowski był pierwotnie katolikiem rzymskim i trudno 
powiedzieć, do jakiego pochodzenia przyznawał się przed zmianą obrządku. 
Możliwe, że Rusinem stał się właśnie przez przyjęcie obrządku wschodniego. 
Horyzontem  jego życiowej działalności stała się „cała Ruś” w granicach Rze-
czypospolitej. Wydaje się więc, że określenie „Rusin Biały” odnosiło się przede 
wszystkim do miejsca pochodzenia Żochowskiego, Połocczyzny, która wchodzi-
ła w skład „Białej Rusi”. 

Kolejny cios demografii i gospodarce Białorusi zadała wojna północna, po-
przedzona wojną domową szlachty litewskiej z Sapiehami. Przez dwa pierwsze 
dziesięciolecia XVIII w. Białoruś była miejscem przemarszów i postojów wojsk 
saskich, szwedzkich i moskiewskich oraz  jednej z najważniejszych bitew tej 
wojny, pod Leśną w 1708 r. Kraj rujnowały kontrybucje i zniszczenia wojenne, 
niekiedy spowodowane wyłącznie kaprysem okupanta. W 1705 r. car Piotr I 
osobiście wraz ze swoją świtą mordował bazylianów w Soborze Sofijskim 
w Połocku. Moskwicini zamienili sobór w stajnię i skład prochu, który w 1710 
r. wyleciał w powietrze, dziwnym trafem – w przeddzień wymarszu wojsk mos-
kiewskich z miasta49. W ten sposób zrujnowano najstarszą świątynię na Bia-
łorusi, symbol niezależności wczesnośredniowiecznej ziemi połockiej. Piotr I, 
dowiedziawszy się, że witebscy mieszczanie znoszą się z królem Stanisławem 
Leszczyńskim i Szwedami, rozkazał swoim kozakom i Kałmukom podpalić 
miasto. To samo spotkało Mohylew, co miało być karą za to, że mieszczanie mo-
hylewscy wybili moskiewski garnizon w 1661 r.50 Przez kilka lat w kraju szalała 

47 С. Казуля, Жахоўскі Цыпрыян, EHB, t. 3, s. 367.
48 Epistolae metropolitarum..., doc. II. 
49 PSRL, t. XXXV, s. 271; У. Арлоў, Таямніцы полацкай гісторыі, Мінск 1994, s. 271, 

273–274.
50 PSRL, t. 35, s. 270, 274–275.
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epidemia dżumy. Liczba ludności Białorusi zmniejszyła się o jedną trzecią: 
w 1700 r. wynosiła około 2 milionów 200 tysięcy, po wojnie zaś w białoruskich 
województwach i powiatach Wielkiego Księstwa Litewskiego pozostało nie 
więcej niż półtora miliona ludzi. Ponownie najbardziej ucierpiała Biała Ruś. 
Gospodarka wiejska tego regionu podniosła się z upadku dopiero w latach 
siedemdziesiątych XVIII wieku, podczas gdy w centrum i na zachodzie kraju 
o dziesięciolecie wcześniej. Liczba ludności Białorusi powróciła do stanu z po-
łowy XVII w. dopiero w czasie pierwszego rozbioru ziem Rzeczypospolitej51.

Od  1717 r., kiedy to szlacheccy parlamentarzyści wyrzucili „dysydenta” 
Piotrowskiego, prawa polityczne stały się przywilejem tylko katolików. W czasie 
dyskusji okołosejmowej pojawić się miał projekt, którego autor, „z dawnych 
Polaków obrządku łacińskiego mając sobie krew przelaną, żądając z serca 
uszczęśliwienia mojej ojczyzny i większego oraz szerzenia się wiary rzymskiej  
katolickiej”, postulował stopniową likwidację „porządków greckich”, czyli nie 
tylko Kościoła prawosławnego, lecz także unickiego, zarówno w Koronie, jak 
i w Wielkim Księstwie Litewskim. Z tekstu wynika zreszta jasno, że jego autor 
obawiał się przede wszystkim chłopskiej  ruchawki na Ukrainie, gdyż wymienia 
„województwa ruskie, wołyńskie, podolskie i bracławskie z ziemiami do siebie 
przyległymi”, a o Wielkim Księstwie milczy. Nie mniej ważnym powodem wy-
stąpienia anonima była obawa przed Moskwą. W ostatnim akapicie przekonuje 
więc: „Tu przy końcu i tę maksymę uważamy, że jako Ruś w swoim zostawiona 
obrządku, lub za oderwaniem się od moskiewskiej schyzmy, lub za powróce-
niem do tejże, zdałaby się grozić upadkiem Polszcze; tak gdy ją przemieniemy na 
rzymian, odbierzmy najprzód nadzieję Moskalom jej odzyskania; potem ściśle 
z nami złączoną, uczyniemy Moskwie nieprzyjazną”52. Projektu nie zgłoszono 
oficjalnie, lecz wydaje się, że dość wiernie oddaje nastroje przynajmniej części 
katolickiej szlachty, zwłaszcza ziem ruskich w Koronie.

W następnych dziesięcioleciach szlachta Litwy i Białorusi niejednokrotnie 
występowała na sejmikach powiatowych z postulatem odebrania dyzunitom 
praw politycznych i możliwości otrzymywania stanowisk oficerskich w wojsku. 
Latynizację obrządku wschodniego przeprowadzono już w 1720 r. na soborze 
zamojskim. 

Wydarzeniom wojny północnej gros swej uwagi poświęcił następny kroni-
karz mohylewski, Jerzy Trubnicki. Dla Trubnickiego, tak jak i dla jego poprzed-
nika Surty, jego państwo to Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie53,

51 Эканамічная..., s. 104–105, 112.
52 DZR, s. 342–362.
53 PSRL, t. 35, s. 255.
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Korona i Litwa54, „państwo polskie i litewskie”, „cała ojczyzna polska i litewska”55.
Władca tego kraju to po prostu „król”, a jego mieszkańcy ogółem to „Polacy”56.
Niemniej jednak – rzecz charakterystyczna – kiedy Trubnicki pisze o „ojczyź-
nie”, obok Polski i Litwy natychmiast pojawia się „Ruś” jako część składowa tej 
„ojczyzny”. Pod 1707 r. kronikarz opowiada o tym, że książę Sylwester Świato-
połk-Czetwertyński, „episkop białoruski, widząc zamieszanie wielkie w ojczyź-
nie, jako to w Koronie Szwed, w Litwie i na Rusi moskwa”, wyjechał z Mohylewa 
do swych dóbr dziedzicznych Czetwertni57.

„Ruś” występuje zawsze obok „Litwy”, kiedy autor przechodzi do opowia-
dania o wydarzeniach w jego stronach: „Po konnotacie dziejów wojennych 
w Wielkiej Polszcze i w Litwie i po znacznej przez wojska wtargnione do państwa 
polskiego dezolacji dziejących się, tu wracam do dziejów, które się działy na Rusi 
i w Mohylowie”58.  Określenie „w Litwie i na Rusi” pojawia się wielokrotnie59.
Opisując działania miecznika Sinickiego, który z Bychowa znosił się ze Szwe-
dami i Sapiehami, kronikarz informuje, że „gdy chciał wiedzieć, co by się działo 
w Litwie i na Rusi, rozesłał szpiegów potajemnych”60. Pod 1703 r. Trubnicki za-
pisuje: „a że tak w Koronie Polskiej, jako się wyżej namieniło, w Litwie i na Rusi 
znaczne zaczynali się rozruchy, przechody wojskowe”61. Po odnotowaniu zrzecze-
nia się tronu przez Augusta II w 1706 r. kronikarz wyjaśnia: „Tego czasu w Pol-
szcze wielki był niedostatek na chleb i w Litwie dla ustawicznego maszerowania 
wojska, ale na Rusi był dostatek na chleb aż do przyjścia wojska szwedzkiego”62.
Tłumaczy, dlaczego w 1708 r. Karol XII i generał Loewenhaupt ciągnęli osobno 
– otóż „na rzeczy strawne skąpo było w Litwie i na Rusi”63. O tym, że „Litwa” to 
kraj od „Rusi” osobny świadczą też inne zapisy. W 1707 r. „król szwedzki ciągnął 
z wojskiem przez Litwę na Ruś do Moskwy”64. Natomiast pułki carskie, które 
„stały na konsistencji w Mohylowie, wyszły do Litwy”. W roku tym ustawicznie 
„do Litwy przez Mohylów, to z Litwy za Mohylów moskiewskie przechadzały 
się wojska”65. Podsumowując po latach wydarzenia wojny północnej i powrót 

54 Tamże, s. 253, 256.
55 Tamże, s. 257, 260.
56 Tamże, s. 257.
57 Tamże, s. 268.
58 Tamże, s. 258.
59 Tamże, s. 264.
60 Tamże, s. 264.
61 Tamże, s. 259.
62 Tamże, s. 255–256.
63 Tamże, s. 275.
64 Tamże, s. 256.
65 Tamże, s. 264.
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Augusta II do władzy z moskiewską pomocą, Trubnicki stwierdził: „Podczas 
takowych transakcji w Polszcze i w Litwie Polacy i król j[ego] m[o]ść Awgust 
zostali dłużni carowi Piotrowi Aleksiejewiczowi sumę (...) trzydzieście siedem 
milionów trzydzieście tysięcy. Tych milionów i dopiero Moskwa się upomina 
u Polaków po sejmach, a przez co i sejmy często nie dochodzą, i stąd już dawno 
echo nosi się, że po Berezyn[ę] Moskwa chce odjechać ruskiego kraju”66.

Chociaż Trubnicki używa przede wszystkim tradycyjnej, wręcz szesnasto-
wiecznej terminologii, to jednak w jego kronice poraz pierwszy pojawia się 
także nazwa „Białoruś”: gdy pisze o tym, że „król szwedzki wkroczył do Litwy 
i oną prowiantami bardzo uciemiężał, Litwę, a moskwa Białoruś, ale na Białorusi 
i w Mohylewie tanność była na rzeczy wiktualne”67. Zwrot „i w Mohylewie” 
mógłby wzbudzić wątpliwość, czy Mohylew leży na Białorusi, ale jest to tylko 
maniera pisarska Trubnickiego, który wcześniej pisze także „na Rusi i w Mohy-
lewie”. „Białoruś” jest dla Trubnickiego tożsama z „Rusią”, gdyż parę wersów 
niżej pisze, że w Mohylewie spodziewano się cara Piotra I, który był w Kopysi 
i koncentrował moskiewskie wojsko „dla odporu przeciwko Szweda, ciągnącego 
na Ruś”. Określenie „białoruski” pojawia się w kronice Trubnickiego, gdy pisze 
o „episkopii białoruskiej” i „episkopach białoruskich”: Serapionie Połchowskim, 
Sylwestrze Światopołk-Czetwertyńskim i Hieronimie Wołczańskim68.

Państwo moskiewskie to dla Trubnickiego nadal „Moskwa”, a jego mieszkańcy 
to również „moskwa”69. Pojawiają się jednak dwa nowe terminy, „Moskal”/„Mo-
skale”70 i „Moskwicin”; żaden z tych terminów nie jest szczególnie nacechowany 
i używane są wymiennie. Władca tego kraju to „car moskiewski”71.

Car moskiewski włada też „Ukrainą”. Ówczesnym wydarzeniom na tejże 
„Ukrainie” kronikarz poświęcił wiele miejsca. Okoliczności buntu Mazepy 
przedstawił w następujący sposób: „Gdy on jednego razu siedział z carem 
u stołu na stolicy, tedy car powiedział, iż chce spróbować Kozaków do lepszej 
dyscypliny i porządku przyzwyczaić i ten naród trochę barziej [sic] pod swoje 
jarzmo nakłonić. Aże Mazepa odpowiadając na to wyraził nieprzekonanie 
w tym trudności tak względem położenia Ukrainy, jako też względem naturalnej 
skłonności tego narodu. Od tego czasu szukał ten Mazepa okazji, jakby się wybić 
z jarzma moskiewskiego i udzielnym panem zostać na Ukrainie”72. Zdaniem 

66 Tamże, s. 257.
67 Tamże, s. 269.
68 Tamże, s. 258, 268, 270, 279, 280, 281.
69 Tamże, s. 255, 264, 268, 277.
70 Tamże, s. 264, 268, 272. 
71 Tamże, s. 255 i n.
72 Tamże, s. 256.
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kronikarza, „hetman ukraiński” chciał być udzielnym księciem73. Ważnym ele-
mentem sporu Mazepy z carem były według mohylewskiego kronikarza „prawa, 
przywileje Ukrainie od królów polskich i carów moskiewskich nadane”, których 
uznania car odmawiał, przez co „Mazepa i cała Ukraina  bez praw i dopiero 
zostaje”74.

Kraj, któremu przewodzi hetman, ma dla Trubnickiego dwie nazwy. Tra-
dycyjnie jest to „Ukraina” lub „kraje ukraińskie”. Kronikarz wspomina na przy-
kład, że po spaleniu Mohylowa przez Moskwicinów „wielu ludu mohylowskiego 
wyszło z miasta do obcych miast i miasteczek, także do krajów ukraińskich”75.
Także „Szwedzi idąc drogą na Ukrainę lud tutejszy męczyli”76. W innym miejscu 
mohylewianin pisze, że król szwedzki z wojskiem „przez Ukrainę aż pod Płutawę 
[Połtawę] przyszedł”. Również „wojsko moskiewskie zgromadziło się znaczne 
na Ukrainę”77. Ale opisując tę samą sytuację, Trubnicki używa także nowej 
nazwy – „Małorossja” lub „kraje małorossyjskie”: „A lubo już inkursja szwedz-
ka ucichła, bo już król i z Leonhoftem [Loewenhauptem] oparł się w krajach 
małorossyjskich”, „zaciągnął w kraje małorossyjskie”, po czym „ciągnął dalej 
w kraje małorossyjskie, w stepy”78. „Kraje małorossyjskie” są tożsame z „krajami 
ukraińskimi”, o czym świadczy informacja kronikarza, że car „po całej Małoros-
sji alias po Ukrainie Jana Mazepę kazał inhibitować”79. Hetmańska „Małorossja 
alias Ukraina” wydaje się mieć w oczach mieszkańca Białorusi cechy państwo-
wości także i przez to, że ma swoją stolicę. Jest nią „Baturyn sedes alias stolica 
hetmana Mazepy”80. Naród żyjący na „Ukrainie” to „Kozacy”, chociaż pisząc 
o ich starszyźnie obok określenia „panowie kozaccy” Trubnicki używa także 
wyrażenia „panowie ukraińscy”81. Najpoważniejszym następstwem porażki 
Mazepy jest według Trubnickiego utrata wcześniejszych wolności: „Za ten czas 
wiele starszyzny karano na Ukrainie za zdradę Mazepińską. I przez to Ukraina 
wiele wolności swych dawnych utraciła”82. Mohylewianin wspomina też o losie 
towarzyszy Mazepy: „Iskra i Orlik pryncypałowie, z drugimi adherentami 
kozackimi, widząc, że już nie widno na Ukrainę, bo by tam haniebnie musieli 

73 Tamże, s. 274.
74 Tamże, s. 256.
75 Tamże, s. 276.
76 Tamże, s. 276.
77 Tamże, s. 277.
78 Tamże, s. 276, 277.
79 Tamże, s. 278.
80 Tamże, s. 277.
81 Tamże, s. 256, 277.
82 Tamże, s. 278.



249

[p]ostradać życia, jak kto gdzie mógł po różnych rozsypali się nacjach i tam swój 
żywot zakonkludowali”83.

„Nacja” dla Trubnickiego jest tożsama z państwem, o czym świadczy następ-
ny fragment jego kroniki: „Po tak znacznej wiktorii płutawskiej [połtawskiej] 
nad Szwedem otrzymanej car jego m[o]ść Piotr Aleksiejewicz począł się pisać 
imperatorem, to jest cesarzem, które imperatorstwo różne nacje onemu przy-
znali, tylko jedna Polska nie przyznała. A potym i Polska przyznała”84.

Uwaga, jaką Trubnicki poświęcał  wydarzeniom w Kozaczyźnie świadczy, 
że chociaż był to dla niego kraj osobny, to jednak nieobcy. „Mała Rosja”, Kijów 
z Akademią Mohylańską i Kozaczyzna wciąż miała siłę przyciągającą Białorusi-
nów, czego dowodzi przypadek wspomnianego przez Trubnickiego Orlika. 

Filip Orlik urodził się we wsi Kosucie w powiat oszmiańskim. Wykształ-
cenie zdobył w kolegium jezuitów w Wilnie, po czym udał się na dalsze studia 
do Kijowa. Z czasem dzięki protekcji Mazepy osiągnął stanowisko pisarza 
generalnego Wojska Zaporoskiego. Po śmierci Mazepy Kozacy wybrali go 
16 kwietnia 1710 r. w Benderach na nowego hetmana. Orlik złożył przysięgę 
na ułożoną przez siebie „Konstytucję praw i wolności Wojska Zaporoskiego” 
(Pacta et Constitutiones legum libertatumque Exercitus Zaporoviensis). W części 
końcowej „Konstytucji” hetman zobowiązywał się być „do końca oddanym 
i wiernym naszej Ojczyźnie i żarliwie dbać o wspólne dobro i jedność matki 
– Małej Rosji”85.

Zdaniem Łesi Dowhej, Filip Orlik w „Konstytucji” i w napisanym w 1712 
roku „Wywodzie praw Ukrainy” obwieścił, że  Ukraińcy są „wolnym narodem” 
i uzasadnił, wykorzystując współczesną terminologię, prawo „sobornej Ojczyz-
ny” – Ukrainy do samookreślenia, czym zaświadczył o świadomości narodowej 
i politycznej dojrzałości wywodzącej się ze starszyzny elity czasów Mazepy86.

Na początku XVIII w. koncepcję „Małej Rosji” zaczęto już w Kijowie przed-
stawiać zgodnie z oficjalnym tytułem władcy: „Pana Wielkiej, Małej i Białej Rosji”. 
W 1708 r. kijowski grawer Iwan Szczyrski zilustrował Synopsis (popularne od 
z górą trzydziestu lat anonimowe dzieło historyczne) alegorią „trzech dziewic” 
jako symbolu Wielkiej, Małej i Białej Rosji. „Trzy dziewice” przedstawiono na 
„tezie” z okazji wyboru Joasafa Krokowskiego na metropolitę kijowskiego87. Kon-

83 Tamże, s. 278.
84 Tamże, s. 279.
85 Cyt. za: N. Jakowenko, Historia Ukrainy do końca XVIII wieku, Lublin 2000, s. 280.
86 Л. Довга, До питання про барокову ментальність українців, „Генеза” 1997, № 1 (5), 

s. 130. 
87 N. Jakowenko, Historia..., s. 286–287.
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cepcja „Wielkiej, Małej i Białej Rosji” przekreślała jednak dążenia Kozaczyzny 
do opanowania „całej Rusi” w granicach metropolii kijowskiej. Przekonanie, że 
„Mała Rosja” to wszystkie ziemie ruskie dawnej Rzeczypospolitej charakteryzuje 
całą „literaturę kancelistów”, zapoczątkowaną przez Orlika jego „Konstytucją”. 
Kozackie pretensje jasno wyraził Samuel Wełyczko w swoim „Latopisie”, napisa-
nym między 1715 r. a początkiem lat dwudziestych XVIII w. Wełyczko w ułożo-
nym przez siebie rzekomym uniwersale hetmana Chmielnickiego skierowanym 
do „Małorosjan” tak określił „ziemie i prowincje sarmackie, albo kozackie nasze 
ruskie, od Podola, Wołynia i Wołoszczyzny pospołu i aż do samego Wilna i Smo-
leńska długie i obszerne granice swoje mające. A mianowicie, ziemie kijowską, 
halicką, lwowską, chełmską, bełską, podolską, wołyńską, przemyską, mścisław-
ską, witebską i połocką”88. Jak widać, „Małorosja” Wełyczki to zarówno Ukraina, 
jak i Białoruś. Jeszcze anonimowy autor napisanej w latach dwudziestych XIX w. 
„Historii Rusów, albo Małej Rosji” utożsamia ją z Rusią i opowiada, że „ziemia 
ta z czasem podzieliła się na Czarną, albo Czerwoną Ruś, oraz na Białą Ruś”. 
„Czarna, albo Czerwona Ruś” to niewątpliwie dzisiejsza  Ukraina, chociaż autor 
odmawiał istnienia kraju o takiej nazwie89.

Orlik był także autorem koncepcji pochodzenia Kozaków od rzekomo 
sarmackiego narodu Chazarów, która określiła sposób myślenia kozackich 
historyków o własnym narodzie. Powstanie mitu chazarsko-kozackiego było 
ukoronowaniem procesu wydzielania się Kozaków w odrębny stan. Mit ten był 
odpowiedzią na „sarmacki” mit początków narodu szlacheckiego Rzeczypospo-
litej i w procesie kształtowania się koncepcji nowoczesnego narodu ukraińskiego 
prowadził w ślepy zaułek. Niemniej jednak, wbrew deklaratywnemu uznawaniu 
„Małej Rosji” za „całą Ruś”,  w praktyce pisarskiej twórców „literatury kanceli-
stów” jako historię „Małorosji” przedstawiano niemal wyłącznie dzieje Ukrainy. 
Literatura ta bez wątpienia stanowi  stadium wyjściowe formowania się nowo-
czesnej ukraińskiej tożsamości narodowej90.

Rozwój specyficznej tożsamości „małorosyjskiej” w XVIII w. powiązany był 
z koncepcją „małorosyjskich praw i wolności”. Konflikt pomiędzy państwem 
moskiewskim, które przeobrażało się w Imperium Rosyjskie, a obrońcami 
tych „praw i wolności” był nieunikniony. Znalazło to wyraz w wypowiedze-

88 AZR, t. V, s. 79.
89 История русов или Малой России, соч. Г. Конисский, Москва 1846, s. 5; Історія русів, 

перекл. І. Драч, передмова В. Шевчук, Київ 1991, s. 35, 38–39, 41.
90 F. Sysyn, The Cossack Chronicles and the Development of Modern Ukrainian Culture and 

National Identity, „Harvard Ukrainian Studies”, vol. 14,  1990, no. 3/4. Adelphotes: A Tribute to 
Omelian Pritsak by his students, s. 604.
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niu posłuszeństwa carowi Piotrowi I przez Mazepę. W drugim ćwierćwieczu 
XVIII w. kozacka elita przekształciła się w nową szlachtę na wzór szlachty 
Rzeczypospolitej. Szlachta ta uważała za obrońcę Małorosji oraz jej „praw 
i wolności”91.

O ile historyczne piśmiennictwo kozackie cechuje, przynajmniej deklara-
tywne, siedemnastowieczne utożsamienie „Małej Rosji” z „całą Rusią”, o tyle 
w oczach ówczesnych Białorusinów „Małorosja” jest tożsama z „Ukrainą”. Ostat-
nia znana mi wzmianka z terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego o „Małej 
Rosji” rozumianej jako „cała Ruś” pochodzi z 1668 r. Autor listu przesłanego 
do Moskwy, osoba duchowna związana z klasztorem św. Onufrego w Połocku, 
opisuje trudną sytuację Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej po zakoń-
czeniu wojny moskiewskiej: „w całej Małorosji i eparchii kijowskiej, zarówno 
w samym Kijowie, jak u nas w Połocku i gdzie indziej”. O sobie i swoich współ-
wyznawcach pisze: „my po całej Małej Rosji”92.

Nie ulega wątpliwości, że dla mohylewskich prawosławnych kronikarzy 
„Małorosja” to „Ukraina”, kraj osobny, do którego oni sami nie należą. O istocie 
tej Małorosji-Ukrainy świadczą, tak jak i z punktu widzenia kozackiego, osobne 
„prawa i wolności”, nadające jej w oczach Białorusinów status odrębnej państwo-
wości, nawet jeśli państwowość ta była podległa Moskwie. Wraz z oddzieleniem 
się od Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego Ukraina staje się  zagra-
nicą. Materiał białoruski potwierdza w tej kwestii spostrzeżenia zarówno Franka 
Sysyna, Zenona Kohuta, jak i Borysa Florii93. W instrukcji szlachty województwa 
wileńskiego dla posłów na sejm w 1724 roku znalazł się punkt XIX, poświęcony 
sprawie „handlujących kupców, jako to zagranicznych Ukraińców” (szlachta wi-
leńska starała się przeciwdziałać temu, by „woły ukraińskie” pędzono z Ukrainy 
do Gdańska przez Litwę)94.

Nigdzie nie znalazłem natomiast najmniejszej wzmianki o jakichkolwiek 
innych wyznacznikach tej odrębności z punktu widzenia mieszkańców Bia-
łorusi, takich na przykład, jak: język czy tradycja historyczna. Byłoby zresztą 
dziwne, gdyby było inaczej. Hetmańska „Małorosja-Ukraina” nie była przecież 
tworem państwowym etnicznie wyłącznie ukraińskim. Granica językowa między 

91 Z. E. Kohut, The Development of a Little Russian Identity and Ukrainian Nationbuilding, 
„Harvard Ukrainian Studies”, vol. 10, 1986, no. 3/4. Concepts of Nationhood in Early Modern 
Eastern Europe,  s. 565–569.

92AJZR, t. 8, s. 2, 4.
93 Б. Флоря, О некоторых особенностях развития этнического самосознания восточ-

ных словян в эпоху средневековья – раннего нового времени, w: Россия – Украина: история 
взаимоотношений, ред. А. И. Миллер, В. Ф. Репринцев, Б. Н. Флоря, Москва 1997, s. 24.

94 AVAK, t. 8, s. 358.
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gwarami białoruskimi na tym terytorium po dziś dzień biegnie mniej więcej po 
Deśnie. Ludność części ziemi czernihowskiej i całej Siewierszczyzny mówiła 
takim samym językiem, jak ludność południowej części „Białej Rusi”. Kijów, 
stolica metropolii, do której należała „episkopia białoruska”, jako miasto „mało-
rosyjskie” w Kronice mohylewskiej nie występuje. Jak można sądzić z milczenia 
mohylewskich kronikarzy w tej sprawie, Kijów zajmował w ich wyobrażeniach 
miejsce szczególne, poza kontekstem „kozacko-małorosyjskim”.

Inny niż Kronika mohylewska horyzont terytorialny ma Kronika Pancernego 
i Awierki. Jest to kompilacja kronik prowadzonych przez mieszczan witebskich, 
sporządzona w 1768 r. przez Stefana Awierkę. Witebscy kronikarze – z których 
pierwszy, Michał Pancerny, zakończył swoją pracę w 1709 r. – z oczywistych 
powodów o wiele większą uwagę poświęcali wydarzeniom w Inflantach niż na 
Ukrainie, o której w zasadzie milczą. Na ogół kronika ta jest prymitywna, lecz 
zawiera wystarczającą ilość materiału do badań nad świadomością narodową 
osiemnastowiecznych witebszczan. Nazwa „Biała Ruś” występuje w tej kronice 
wielokrotnie w swoim tradycyjnym znaczeniu, przede wszystkim w połączeniu 
„Litwa i Biała Ruś”95. O tym, że Witebsk leży na „Białej Rusi” świadczy zapis 
informujący, że w 1318 r. „powietrze ciężkie” było w „Prusiech, Litwie i Białej 
Rusi, w Witebsku”96. „Biała Ruś” jest krajem odrębnym od Polski, co potwier-
dza notatka pod 1562 r.: „Był Szuhalej w państwie naszym, kozak, wolontariusz. 
Ten siła złego narobiwszy w Polszcze i Rusi Białej”97, podobnie jak wzmianka 
pod 1600 r.: „Z Białej Rusi i z Litwy do Polski i Szlonska szarańcza zawitała”98.
Niemniej jednak „państwo nasze” to „wszystko państwo polskie”99, „Królestwo 
Polskie”100. Przymiotnik „ruski” pojawia się tylko w odniesieniu do kalendarza 
juliańskiego (w przeciwieństwie do Surty i Trubnickiego, Pancerny i Awierko 
byli unitami): „na Wielkanoc ruską”101, dla odróżnienia od świąt „polskich”, czyli 
rzymskokatolickich: „na święty Michał polski”102. Autorzy kroniki uważają się 
za Polaków. Pancerny, opisując wydarzenia Dymitriady, opowiada, że Dymitr 
wziął za żonę sandomierzankę Mniszchównę i „gdy z nią nasi Polacy na Moskwę 
przyjechali, tedy tej nocy car j[ego] m[ość] Dymitr jest zabity, a naszych Polaków 

95 PSRL, t. 32, s. 195, 198.
96 Tamże, s. 203.
97 Tamże, s. 194.
98 Tamże, s. 202.
99 Tamże, s. 198.
100 Tamże, s. 194, 195, 196.
101 Tamże, s. 197.
102 Tamże, s. 196.
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z Mniszchówną z hańbą wypędzono”103. Charakterystyczna jest także notatka 
Awierki o traktacie Grzymułtowskiego: „Roku 1686. Traktaty z Moskwą zawarte 
z wielką krzywdą i stratą Rzeczypospolitej przez Grzymułtowskiego, wojewo-
dę poznańskiego, i Ogińskiego, kanclerza, bo z oderwaniem wielu prowincji, 
mocną krwią polską nabytych, kiedy Kijów, Czernihów, Smoleńsk i Siewierz 
z zupełnemi ich wojowództwami Moskwie oddane”104. Nawet jeśli notatkę tę 
Stefan Awierko wypisał z „różnych czytanych ksiąg”105, to zapewne nie zamie-
ściłby jej, gdyby nie utożsamiał się z wyrażonym w niej poglądem. „Nacja”, tak 
jak i dla Trubeckiego, dla Pancernego tożsama jest z państwem. Pod rokiem 1697 
notuje, że „car j[ego] m[ość] Piotr Aleksiejewicz jeździł po różnych nacyjach, 
powrócił do Smoleńska”106. Rzecz charakterystyczna, nazwa „Wielkie Księstwo 
Litewskie” nie pojawia się w witebskiej kronice ani razu. 

Z jeszcze innej perspektywy – wileńskiej – postrzegał „Białą Ruś” kolejny 
unicki kronikarz, bazylianin Jan Oleszewski. Dla Oleszewskiego istnieją „tak  
Korona jako i Litwa”107. Tę „Litwę” zamieszkuje jednak „lud polski”108. Miesz-
kańcy państwa moskiewskiego to z reguły „Moskwa”, „Moskale”, czasem tylko 
Oleszewski używa nazwy „Moskwicin”109. Z „Ukrainy”, rzecz charakterystyczna, 
kronikarz wyłącza Starodub: „Szwed (...) udał się pod Starodub i na Ukrainę 
ku Baturynowi”110. Sama „Litwa” jako Wielkie Księstwo Litewskie dzieli się na 
„Litwę” i „Białą Ruś”. „Litwa” to inaczej „kraje litewskie”111. Żmudź zajmuje 
w „Litwie” miejsce osobne, o czym świadczą wzmianki: „w Litwie, abo raczej na 
Żmudzi”, „przez Żmudź i przez Litwę112. „Biała Ruś” to inaczej „białoruskie wo-
jewództwa i powiaty”, „białoruskie kraje”113. „Biała Ruś” (albo po prostu „Ruś”) 
zgodnie z tradycją wyłączana bywa przez kronikarza nie tylko z „Litwy”, lecz 
także z Wielkiego Księstwa: „po całym Księstwie Litewskim, i po całej Rusi”, 
„po całym Księstwie Litewskim i po białoruskich krajach”114. Na  „Białej Rusi” 
leżą: sapieżyński Bychów, należące do bazylianów Zalesie, klasztor w Świranach, 

103 Tamże, s. 195.
104 Tamże, s. 203.
105 Tamże, s. 200.
106 Tamże, s. 196.
107 J. Oleszewski, Abrys domowej nieszczęśliwości, Kraków 1899, s. 55. 
108 Tamże, s. 35.
109 Tamże, s. 65.
110 Tamże, s. 64.
111 Tamże, s. 34.
112 Tamże, s. 33, 65.
113 Tamże, s. 28, 54.
114 Tamże, s. 54.
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i „ruskie” klasztory w Połocku, Uszaczach i Berezweczu115. Największą trud-
ność sprawia przy tym rozpoznanie, do których krajów: litewskich czy ruskich 
(białoruskich) należy według Oleszewskiego Mińsk. O wydarzeniach 1708 r. 
pisze:  „Szwed z Saksoniej powróciwszy do Korony począł zbliżać się w litew-
skie strony. Jakoż zaraz in februario stąd z Mińska okoliczne pułki w dalszą Ruś 
za Borysów ustępować zaczęły”116. „Dalsza Ruś” to niewątpliwie „Biała Ruś”. 
Skoro jednak Szwedzi ruszyli z Mińska w „dalszą Ruś”, rodzi się wrażenie, że 
Mińsk leży w jakiejś „bliższej” Rusi, a nie w „litewskich stronach”. Dalej kro-
nikarz informuje, że „Moskal (...) wiele miast i miasteczek, i wsi na Białej Rusi 
w popiół obrócił; i tegoż czasu Mohylew, Borysów, Dołhinów, Głębokie, Mińsk 
etc. inne włości i dzierżawy popalił, nie przebaczając świątnicom Pańskim; 
a to czynił zacząwszy od Smoleńska swego”117. Z fragmentu tego wynikałoby, 
że Mińsk według autora leżał na „Białej Rusi”. Ta jednak zaczynała się raczej 
za Berezyną, gdyż król szwedzki zgodnie z zapisem kroniki ruszył „na Białą 
Ruś przeciw Moskalowi, niezmierne prowadząc za sobą prowianty, i za każdym 
regimentem mnóstwo bydła z Księstwa Litewskiego zabranego pędząc, tak iż 
się pola napełniały. Który skoro tylko z wojskiem przedobył się za Berezynę, 
zaraz pierwszą miał z Moskalem batalią pod Hołowczynem”118. Nie przesądzając 
sprawy, podkreślę tylko, że pewna niejasność w lokalizacji Mińska odzwierciedla 
szersze zjawisko zmiany wyobrażeń o regionalnym podziale Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, do czego jeszcze powrócę w dalszej części tego rozdziału. W tym 
miejscu dodam jeszcze, że na południu kraju nazwę „Biała Ruś” rozciągano na 
powiat mozyrski. Instrukcja starodubowskiego sejmiku powiatowego z 1761 
roku dla posłów na sejm warszawski wspomina o buntach chłopów w powiat 
mozyrskim, „w dobrach kapituły wileń[skiej], Kamieńszczyzna nazwanych, 
całemu krajowi białoruskiemu niebezpieczne”119. Tendencja do włączania do 
„Białej Rusi” terenów powiatu mozyrskiego, w zasadzie należącego do Polesia, 
była już jednak widoczna w połowie XVII w.

Istnienie regionu o tradycyjnej nazwie „Biała Ruś”, chociaż wyodrębnia-
nego z Wielkiego Księstwa Litewskiego tylko w sposób nieformalny, znajdo-
wało swoje odzwierciedlenie także w nazwach jednostek administracyjnych. 
W nomenklaturze Kościołów: katolickiego, prawosławnego i kalwińskiej Jednoty 
Litewskiej posługiwano się różnymi nazwami zawierającymi przymiotnik 

115 Tamże, s. 28, 33, 84.
116 Tamże, s. 55.
117 Tamże, s. 64.
118 Tamże, s. 64.
119 AVAK, t. 8, s. 390.
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„białoruski”. Określenie to nieustannie się powtarza w związku z działalnością 
prawosławnych biskupów mścisławsko-orszańsko-mohylewskich. Oto garść 
przykładów: W 1716 r. słuccy bratczycy skarżą się na Sylwestra Światopołk-
-Czetwertyńskiego, nazywając go to „episkopem”, to „prałatem białoruskim”120.
W języku łacińskim Czetwertyńskiego tytułowano: episcopus Albae Russiae121.
Sam Czetwertyński używał wymiennie określeń „diecezja białoruska” i „episko-
pia białoruska”122. Ciekawy dokument wystawił w 1709 r. metropolita kijowski 
Joasaf Krokowski w sprawie bezprawnego przejęcia przez Sylwestra Czetwer-
tyńskiego archimandrii słuckiej. Dokument napisano po ukraińsku łacinką 
i Czetwertyński występuje w nim jako „episkop biłoruski”; na odwrocie ktoś 
dopisał później: „Dekret metropolitański o episkopie białoruskim, rozbójniku; 
jest ich здесь предовольно. Kłotniar był wielki – przepadł na wieki”123. Wierni 
Kościoła prawosławnego należą do „nacji polskiej”, także w przekonaniu władz 
rosyjskich. Świadczy o tym list, jaki wystosowano w 1743 r. do polskiego ablega-
ta, wielkiego oboźnego litewskiego Ogińskiego w sprawie przeniesienia biskupa 
Józefa Wołczańskiego na arcybiskupstwo „w Russją” z „białoruskiej episko-
pii”, „w której przez kilka lat był episkopem polskiej nacji”. Rosjanie zabiegają 
o to, żeby „na miejsce jego w Białą Russją” ordynowano jego rodzonego brata 
Hieronima, hieromnicha monasteru w Wilnie124. W Kościele katolickim tytuł 
„sufragana białoruskiego” nosili m.in. Józef Żółkowski, któremu poświęcono 
panegiryki: Illustrissimo... Antonio Jozepho Żołkowski episcopo Alalejensi, suffra-
ganeo Albae Russiae (Vilnae 1745) czy Jan Stefan Giedrojć, w przyszłości biskup 
inflancki, potem żmudzki, uhonorowany panegirykiem Illustrissimo... Giedrus-
sis Giedrojć, episcopo Uranopolitano, suffraganeo Albae Russia (Vilnae 1764)125.
Ostatni sufragan białoruski, Stanisław Bohusz-Siestrzencewicz, po pierwszym 
rozbiorze propria auctoritate przedzierzgnął się w biskupa białoruskiego126.
Także zakony, jak np. franciszkanie, używały nazw „Litwa i Biała Ruś” do okre-
ślenia swych prowincji, o czym świadczy Diarium Franciscanum... Lithuaniae 

120 ArchJZR, cz. 1, t. 4, s. 384.
121 Tamże, s. 389.
122 Tamże, s. 413.
123 Tamże, s. 310–314, 387.
124 Инситут русской литературы „Пушкинский дом”, древнехранилище, коллекция. 

Онацевича, VIII, 3, s. 1.
125 Л. Л. Щавинская, Определение „белорусский” в обиходе христианских церквей 

(католической, православной, униатской) на белорусско-российском пограничье до и после 
разделов Речи Посполитой, „Studia Russica”, t. 22, 2005, s. 146, 149, przypis 16.

126 Biskupstwo wileńskie od jego założenia aż do dni obecnych..., oprac. J. Kurczewski, Wilno 
1912, s. 84.



256

et Albae Russiae... (Vilnae 1737) A. Olechnowicza. Prowincję swoją francisz-
kanie nazywali także „litewską, białoruską i żmudzką” jak to uczynił w 1772 r. 
F. J. Czajkowski127. Stale istniał też „dystrykt białoruski” Jednoty Litew-
skiej, chociaż w XVIII w. należały do niego tylko dwa zbory: w Kojdanowie 
i Kopysi oraz filiały zboru kojdanowskiego w Ojnarowiczach i Siemienowi-
czach128.

Epitet „białoruski” stosowany był nie tylko w nazewnictwie administra-
cji kościelnej i wyznaniowej. Od 1677 r. w. funkcjonowały „sądy pograniczne 
białoruskie”, które powinny dwa razy w roku obradować z sędziami moskiew-
skimi129. W czasach saskich istniał urząd „regimentarza białoruskiego”, który 
kierował „partią białoruską”, ugrupowaniem wojsk Wielkiego Księstwa na Białej 
Rusi. Regimentarzem partii białoruskiej do początku lat czterdziestych XVIII 
wieku był Ogiński. W 1749 r. hetman Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko”, 
który wówczas pełnił także obowiązki regimentarza białoruskiego, dodatkowo 
powołał urząd „regimentarza pogranicza białoruskiego”. Sprawujący tę funkcję 
miał zjechać nad samą granicę i będąc absolutnie niezależny od aktualnego regi-
mentarza białoruskiego (czyli hetmana) dysponować potrzebnymi mu oddziała-
mi tej partii. Zadaniem regimentarza pogranicza białoruskiego było gromienie 
„hultajstwa” grasującego się w granicach Rzeczypospolitej. Misję tę powierzo-
no Chrapowickiemu, podkomorzemu smoleńskiemu wraz z jego chorągwią. 
W drugiej połowie lat pięćdziesiątych Chrapowicki był regimentarzem całej 
partii białoruskiej, później urząd ten objął Nikodem Tadeusz Poniatowski130.

Również nowo tworzonym jednostkom administracji państwowej przy-
dawano wyróżnik „białoruski”. W 1765 r. komory celne w Wielkim Księstwie 
Litewskim dzieliły się na okręgi: „litewski”, w skład którego wchodziła m.in. 
komora grodzieńska, „ruski”, obejmujący komory: brzeską, pińską, słonimską 
i mińską oraz „białoruski” z komorami celnymi: mohylewską, witebską, hłuską 
i połocką131.

Nazwa „Czarna Ruś” nadal występuje sporadycznie, przede wszystkim 
w relacjach biskupów Kościoła katolickiego w Wielkim Księstwie Litewskim 
przesyłanych do Rzymu.

127 Л. Л. Щавинская, Определениe..., s. 147, 149.
128 W. Kriegseisen, Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej (1696–1763). Sytuacja prawna, 

organizacja i stosunki miedzywyznaniowe, Warszawa [b. r.], s. 101, 104.
129 VL, t. 5, s. 261, 368, 402.
130 M. J. Lech, Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego w dobie saskiej w walce z ruchami chłop-

skimi na Białorusi, „Rocznik Białostocki”, t. 2, 1961, s. 110, 120, 132, 135, 136, 138.
131 Софонович, Хроніка з літописців стародавніх, Київ 1992, s. 232. 
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W sprawozdaniu z 1733 r. stwierdza się, że biskupstwo wileńskie obejmu-
je całe Wielkie Księstwo Litewskie oprócz województwa brzeskiego z powia-
tem pińskim (Brześć i Pińsk należały do diecezji łuckiej), a w nim następujące 
„kraje” (partes): „Białą” i „Czarną Ruś”, Podlasie i Polesie132. To samo powtórzono 
w relacjach z 1741 i 1746 r.133 Natomiast w sprawozdaniu z 1754 r. archidiece-
zja wileńska obejmuje tradycyjnie „całą Litwę i litewską Białą Ruś (totam Li-
tuaniam ac Albam Lituaniae Russiam)”134. Jak się wydaje, popularność nazwy 
„Czarna Ruś” właśnie w Kościele katolickim w Wielkim Księstwie Litewskim 
mogła być spowodowana tym, że wprowadził ją i z punktu widzenia Kościoła 
niejako usankcjonował nuncjusz papieski Kosma de Torres. Sposób stosowa-
nia tej nazwy jest jednak tak ogólnikowy, że trudno ustalić położenie ziem, do 
których się odnosi. We wspomnianym sprawozdaniu ze stanu diecezji wileńskiej 
z 1746 r. województwo mińskie umieszczono np. „w krajach ruskich (in partibus 
Russiae)”135. „Czarną Ruś” w sposób „dokładny” zlokalizował dopiero bazylia-
nin Hilarion Karpiński w swoim słowniku geograficznym, wydanym w 1766 r.
w Wilnie136. Karpiński do „Białej Rusi” zaliczył województwa: mścisławskie, 
witebskie, połockie i smoleńskie; przy tym Mścisław, Połock i Witebsk uważał 
za miasta litewskie137, natomiast Smoleńsk za miasto „rossyjskie”, ponieważ 
województwo smoleńskie jest „wszystko pod Moskwą”138. Do „Czarnej Rusi” 
przydzielił województwo mińskie i nowogródzkie. W przeciwieństwie do nazwy 
„Biała Ruś”, która weszła do potocznego słownictwa, termin „Czarna Ruś” wciąż 
należał raczej do literatury niż do wyobrażeń geograficznych tubylców. Nie jest 
mi znana ani jedna wypowiedź autochtona z tego okresu, który by w swoim 
przekonaniu mieszkał na „Czarnej Rusi” lub z niej pochodził. 

Miano „Czarna Ruś” w zasadzie więc nie było „konkurencyjne” dla nazwy 
„Biała Ruś”, chociaż w ujęciu Karpińskiego dotyczyło południowej części do-
tychczasowej „Białej Rusi”, tzn. rejonu dawnego „Ponizowia” i wschodniego 
„Polesia”, wchodzącego w skład województwa mińskiego. „Czarna Ruś” objęła 
przede wszystkim znaczny obszar „Litwy właściwej”, wyłączając z niej Nowogró-
dek i Mińsk. W tym kontekście używanie nazwy „Czarna Ruś” jest tylko jednym 

132 Relationes status dioecesium in magno ducatu Lithuaniae, 1. Diocesis Vilnensis et Samogitiae,
red. P. Rabikauskas, Romae 1971, s. 123.

133 Tamże, s. 143, 159.
134 Tamże, s. 181.
135 Tamże, s. 160.
136 H. Karpiński, Lexykon geograficzny dla gruntownego pojęcia gazet i historii z różnych 

autorów zebrany, Wilno 1766.
137 Tamże, s. 391, 454, 604.
138 Tamże, s. 523.
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z przejawów ogólnej dla wyobrażeń geograficznych ówczesnych mieszkańców 
Wielkiego Księstwa tendencji przenoszenia granicy „krajów ruskich” z Berezyny 
Dnieprzańskiej na Niemen. 

Umieszczanie na „Rusi” miejscowości, które wcześniej zwyczajowo uważano 
za leżące na „Litwie” lub na „Polesiu” zaznacza się już w Autobiografii Bogusława 
Radziwiłła, który, przypomnijmy, do „Rusi” przypisywał swoją posiadłość Słuck 
oraz Mińsk.

W cytowanej już przeze mnie instrukcji szlachty województwa wileńskiego 
dla posłów na sejm w 1724 r. znalazł się punkt XX, w którym postuluowano roz-
dzielenie się Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego na trybunał w Wilnie, 
„aby się sądziły województwa i powiaty litewskie, a w Nowogródku i Mińsku 
województwa i powiaty ruskie”139. Jak już o tym była mowa, w 1765 r. „ruskie” 
komory celne to słonimska, mińska, brzeska i pińska. W tym wypadku określe-
nie „ruskie” rozciągnięto także na Polesie.

Zmiana wyobrażeń tubylców o wewnętrznych podziałach regionalnych 
w Wielkim Księstwie Litewskim, polegająca na obejmowaniu pojęciem „kraje 
ruskie” całego terytorium Wielkiego Księstwa poza województwami wileńskim 
i trockim oraz Żmudzią, świadczy o przeobrażeniach w ich świadomo-
ści. Zmiana ta raczej nie może być związana tylko z decentralizacją władzy 
w Wielkim Księstwie, gdyż w XVIII w. zeszła ona do szczebla powiatu140. Jak się 
wydaje, kształtujący się wówczas podział na „Litwę” z jednej strony oraz „kraje 
ruskie” i „kraje białoruskie” z drugiej odzwierciedlać może podskórny proces 
konsolidacji żywiołu ruskiego w Wielkim Księstwie Litewskim. Wyznacznikiem 
„ruskości” mogło być w tym wypadku raczej „ruskie” wyznanie (wówczas już 
przede wszystkim unickie) niż język.

Pojawienie się „krajów ruskich” na południe od Niemna tworzyło sprzyja-
jące warunki do ekspansji nazwy „Biała Ruś” na zachód. Miano „Czarna Ruś” 
nie mogło być w tym przeszkodą, gdyż po pierwsze niemal go nie używano, 
a po drugie, w przeciwieństwie do pojęcia „Biała Ruś”, wywołuje ono wyłącznie 
negatywne skojarzenia. Poza tym wyłonienie się „krajów ruskich” było tylko 
etapem w konsolidacji żywiołu białoruskiego i osobny termin, przeciwstawny 
nazwie „Biała Ruś”, mieszkańcom „krajów ruskich” do niczego nie był potrzeb-
ny. Jak już o tym była mowa w rozdziałach poprzednich, nazwa „Biała Ruś” 
wykazywała pewną, choć słabą, tendencję do ekspansji na zachód od połowy 
XVII w. Nie należy jednak wyciągać przedwczesnych wniosków, jak to czyni 

139 AVAK, t. 8, s. 359.
140 G. Sliesoriūnas, Problem..., s. 86.
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E. E. Szyrajew, który poddał analizie mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego 
z tego okresu. Szyrajew zauważył, że napis „Biała Ruś” na niektórych mapach  
rozpościera się na większej części Wielkiego Księstwa, a na niektórych obejmu-
je, jego zdaniem, już całą Litwę, włączając Wileńszczyznę. Uznał więc, że skoro 
napisy „Litwa” i „Biała Ruś” na mapach krzyżują się, to odnoszą się do jednego 
i tego samego terytorium. Z tego zaś wyciagnął wniosek, że oba pojęcia, których 
aspekt terytorialny obrazuje ułożenie napisów na mapach, były tożsame. W ten 
sposób Szyrajew doszedł do końcowej konkluzji: że, sądząc z map, proces „bia-
łorusizacji” większej części Litwy odbył się jeszcze przed rozbiorami Rzeczypo-
spolitej141.

 Na analizowanych przez Szyrajewa mapach krzyżują się jednak z reguły 
napisy „Wielkie Księstwo Litewskie” i „Biała Ruś”, co jest zrozumiałe, gdyż „Biała 
Ruś”, bez względu na przypisywane jej terytorium, była częścią Wielkiego Księ-
stwa. Nie znaczy to, że autorzy tych map utożsamiali pojęcia „Litwa” i „Biała 
Ruś”.

Na mapach Jana Baptysty Homanna z początku XVIII stulecia i na mapie 
Tobiasza Mayera z 1750 r. napis RUSSIA ALBA rzeczywiście ciągnie się przez całe 
Wielkie Księstwo – od południowego zachodu po północny wschód142. Szyrajew 
nie zauważył jednak, że  Homann swoją mapę „Królestwa Polskiego i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego” opracował, jak sam podaje, na podstawie  Starowolskiego, 
chociaż pisze o tym Wiktor Ostrowski, z którego książki Szyrajew korzystał143.
Z kolei Mayer powtarza tylko ujęcie Homanna. Przy czym mapa Homanna nie 
jest wynikiem obserwacji współczesnych mu procesów etnicznych na Litwie 
i Białorusi, lecz odzwierciedla poglądy Starowolskiego z wcześniejszej epoki. 
Wileńszczyznę włączył do „Białej Rusi” jedynie Izaak Tirion. Na jego mapie 
(wygrawerowanej w 1733 r. w Amsterdamie przez J. Kaysera) początek napisu 
WIT RUSLAND umieszczono między Kiernowem a Wiłkomierzem (nieco na 
zachód od tych miejscowości), a jego koniec pod Smoleńskiem144. Jednostkowy 
przykład nie może jednak służyć do wyciągania wniosków tak daleko idących, 
jak ustalenia Szyrajewa. 

Miejscową kartografię cechowało zjawisko wręcz przeciwne niż odzwier-
ciedlanie procesów etnicznych na pograniczu litewsko-białoruskim. W 1749 r. 

141 Е. Е. Ширяев, Русь Белая, Русь Черная и Литва в картах, Минск 1991, s. 10.
142 Reprint: Е. Е. Ширяев, Русь..., mapa 12a, 12б, 16; W. Ostrowski, About the Origin of the 

name „White Russia”. Material for Historical Research and Study of the Subject, London 1975, 
s. [28].

143 W. Ostrowski, About the Origin..., s. [28], pod reprodukcją mapy Homanna.
144 Reprint: Е. Е. Ширяев, Русь..., mapa 13; W. Ostrowski, About the Origin..., s. [35].
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w Norymberdze, nakładem spadkobierców Homanna ukazała się mapa Wielkie-
go Księstwa Litewskiego księdza Jana Nieprzeckiego z „poprawkami” Tobiasza 
Mayera145. Jezuita Nieprzecki usunął ze swojej mapy wszystkie regionalne nazwy 
geograficzne, w tym „Białą Ruś”, i przedstawił wyłącznie podział administracyj-
ny Wielkiego Księstwa146. Zdaniem Stanisława Alexandrowicza, Nieprzeckiego, 
który korzystał z mapy Radziwiłłowskiej, „razić musiały (...) utrwalone w tej 
mapie anachronizmy podziałów terytorialnych, świeżych jeszcze dla pokolenia 
żyjącego pod koniec XVI wieku, a dawno zapomnianych w sto pięćdziesiąt lat 
później”147. Jednakże cały przytaczany przeze mnie materiał źródłowy dobitnie 
świadczy o tym, że chociaż podziały regionalne zmieniały się w tym czasie, 
to były wciąż żywe. Nieprzecki nie usunął więc nazw regionalnych z powodu 
ich martwoty, lecz raczej z przyczyn ideologicznych; jego mapa odzwierciedla 
typowo już oświeceniową tendencję do niwelowania podziałów regionalnych 
i etnicznych. Jest to tym bardziej charakterystyczne, że sam Nieprzecki z pocho-
dzenia był Rusinem – w katalogu jezuitów prowincji litewskiej z 1740 r. wystę-
puje jako Rutenus148.

Z kolei Łarysa Szczawinskaja  wpadła w pułapkę terminologiczną, analizując 
stosowanie określenia „białoruski” w wieku XVIII. Trudno pojąć, co autorka 
miała na myśli twierdząc, że wydana w 1767 r. praca Jerzego Konisskiego Do-
kumenta Praw i wolności Obywatelom Korony Polskiej y W. X. Lit. religii Greckiej 
orientalney wyznawcom służące „dosłownie w kontynentalnej skali wzmocniła 
brzmienie terminu »białoruski«”149. Konisski to chyba pierwszy hierarcha biało-
ruski, który po polsku występował jako „biskup”, a nie „episkop białoruski”. W 
1759 r. nazywa go „biskupem białoruskim” ihumen monasteru bujnickiego150.
W 1765 r. Konisski swoją prośbę skierowaną do króla Augusta III podpisuje jako 
„biskup biało-ruski”151. We wspomnianej pracy pisze o „narodzie ruskim”, mając 
na uwadze wszystkich wyznawców „religii greckiej” zamieszkałych w ówczesnej 
Rzeczypospolitej152. Podkreśla to w komentarzu: „Wszystkie te domumenta, 
osobliwie zaś dawniejsze, nim się religia grecka orientalna przez unią w roku 

145 S. Alexandrowicz, Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy 
XVIII wieku, Poznań 1989, s. 141, 150.

146 Tamże, Mapy i Plany, repr. 19.
147 Tamże, s. 151.
148 Tamże, s. 144.
149 Л. Л. Щавинская, Определение..., s. 145.
150 АSD, t. 2, № 75, s. 126.
151 Tamże, № 77, s. 135.
152 Dokumenta Praw i wolności Obywatelom Korony Polskiej y W. X. Lit. religii Greckiej orien-

talney wyznawcom służące... do druku podane Roku Pańskiego 1767, g.
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1595 rozdwoiła (...) jawnym są dowodem,  iż ta starożytna religia grecka będąc 
z narodem ruskim do tego państwa inkorporowana, równych praw i swobód 
z religią rzymską była uczęśniczką”153. Dla Rosjan, zgodnie z dawną tradycją, 
naród ruski w Rzeczypospolitej był „narodem białoruskim”. Małorosjanin Ko-
nisski swobodnie poruszał się zarówno w kulturze polskiej, jak i rosyjskiej, co 
znajdowało wyraz w stosowanej przez niego w zależności od okoliczności ter-
minologii.

Dla ówczesnych Rosjan i Ukraińców Białorusini byli „Litwinami”154, lecz 
termin ten ma raczej charakter terytorialny niż etniczny. Ludność ukraińskie-
go Polesia nazywała  mieszkańców Polesia białoruskiego „Litwinami”, chociaż 
po obu stronach granicy mówiono  tym samym językiem i przestrzegano tych 
samych zwyczajów i obyczajów. Granica między Litwą a Koroną z 1569 r. po 
dzień dzisiejszy widoczna jest na polskim Podlasiu, którego białoruska ludność 
dzieli się między sobą na „Litwinów” i „Korolowciów” wzdłuż tejże granicy.

Zebrany przeze mnie materiał jest zbyt ubogi, by wyciągać z jego analizy 
daleko idące wnioski. Pozwala jednak stwierdzić, że stulecie po straszliwej kata-
strofie charakteryzuje umacnianie się „nacji polskiej” w świadomości  nie tylko 
szlachty, lecz także wykształconego mieszczaństwa. Doprawdy, trudno powie-
dzieć, czym Trubnicki albo Awierko mieliby się różnić od innych mieszczan 
Polaków poza wyznaniem. Państwo polskie, co prawda, nadal dzieli się dla nich 
na Koronę Polską i Wielkie Księstwo Litewskie, Polskę i Litwę, ale Wielkie Księ-
stwo nie wydaje się wartością samą w sobie. Nie widać bowiem, by dla mieszczan 
polityczny separatyzm litewskiej szlachty miał jakiekolwiek znaczenie. Separa-
tyzm ten, przejawiający się wyraźnie na przełomie XVII i XVIII w., w latach 
dwudziestych tego stulecia zaczął już słabnąć155. Z dawnej ruskiej wspólnoty 
Rzeczypospolitej wyraźnie wyodrębnił się naród kozacki jako „nacja” Ukrainy-
-Małorosji. Odrębność państwowa była w oczach mieszkańców Litwy i Białej 
Rusi jedynym wyróżnikiem „zagranicznych Ukraińców”. W Rzeczypospolitej 
pozostał naród ruski, do którego należeli wszyscy tutejsi Rusini, bez względu na 
to, czy mieszkali w Połocku, czy też w Przemyślu.

153 Tamże, s. 78.
154 И. В. Чаквин, П. В. Терешкович, Из истории становления национального самосозна-

ния белорусов (XIV-начало XX в.), „Советская этнография”, № 6, 1990, s. 44.
155 J. Staszewski, „Postanowienie Wileńskie” z 1701 r. i jego wpływ na unię polsko-litewską 

w czasach saskich, „Zapiski Historyczne”, t. 51, 1985, z. 1, s. 94–95; tenże, Leszczyński – inny niż 
znany, w: Strefa bałtycka w XVI–XVIII w. Polityka – społeczeństwo – gospodarka, red. J. Trzoska, 
Gdańsk 1993, s. 65.
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Żadnych oznak kształtowania się narodu białoruskiego jako świadomej 
wspólnoty w tym okresie nie widać. Zauważalny jest natomiast proces przesuwa-
nia się regionalnych podziałów w Wielkim Księstwie Litewskim. „Kraje ruskie” 
obejmują zachodnie obszary Wielkiego Księstwa aż po Bug i Niemen, sprowa-
dzając „Litwę” do terytorium województwa wileńskiego i trockiego oraz Żmudzi. 
„Biała Ruś” czy też – jak zaczęto zapisywać tę nazwę – „Białoruś” tradycyjnie 
obejmuje tylko wschodnie naddźwińskie i naddnieprzańskie obszary Wielkiego 
Księstwa. Istnienie „krajów białoruskich”, trwale zamocowane w świadomości 
wszystkich mieszkańców Wielkiego Księstwa, powodowało przy tym powoły-
wanie coraz to nowych jednostek administracji kościelnej i państwowej oraz 
wojska, mających w nazwie wyróżnik „białoruski”, „białoruska”. 

Po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej przyłączone do Cesarstwa Ro-
syjskiego obszary właściwej Białorusi nowe władze zaczęły oficjalnie nazywać 
„krajem białoruskim”, „prowincjami białoruskimi”, „guberniami białoruskimi”. 
Zarządzał nimi „generał-gubernator białoruski”156. Trudno zresztą sobie wyobra-
zić, by miano tę nową jednostkę administracyjną określać w inny sposób.

Rozszerzenie zakresu terytorialnego pojęcia „kraje ruskie” po Niemen i Bug 
tworzyło sprzyjające warunki do ekspansji nazwy „Białoruś” na zachód.  Pierwszy 
znany mi przykład utworzenia jednostki administracji państwowej z określeniem 
„białoruska” w nazwie na terytorium dzisiejszej zachodniej Białorusi pochodzi 
dopiero z 1775 r. W roku tym w Wielkim Księstwie Litewskim utworzono „de-
partament białoruski” Komisji Edukacji Narodowej, obejmujący województwa: 
mińskie, nowogródzkie i brzeskie. Obok departamentu białoruskiego powstał 
„departament litewski”, na który składało się województwa wileńskie i trockie 
oraz Żmudź. W 1781 r. zniesiono podział kraju na departamenty i ostatecznie 
w dwa lata później utworzono wydziały: litewski z siedzibą w Grodnie, żmudzki 
w Krożach, ruski w Nowogródku i poleski w Brześciu157. Departament białoruski 
istniał krótko, niemniej jednak powołanie w tym czasie jednostki administracyj-
nej zawierającej w nazwie przymiotnik „białoruski” jest znamienny. Takie wy-
darzenie musiało mieć oparcie we wcześniejszych przemianach w świadomości 
mieszkańców Wielkiego Księstwa.  

Badacze procesów narodowotwórczych na Białorusi w XIX w. przyjmują ów-
czesny podział na „Litwę” na zachodzie i w centrum oraz „Białoruś” na wscho-

156 Я. Анішчанка, Беларусь у часы Кацярыны ІІ, Мінск 1998, s. 53; Ю. А. Лабынцев, 
Именование „Белоруссией” восточных пограничных земель Речи Посполитой после ее 
разделов, „Studia Russica”, t. 22, 2005, s. 138–139, a także przypis 7.

157 I. Szybiak, Szkolnictwo Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim Księstwie Litewskim, Osso-
lineum 1973, s. 32–34.
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dzie kraju za oczywisty i stały. Tymczasem podział ten na nowo ukszałtował się 
dopiero po pierwszym rozbiorze  Rzeczypospolitej. Odcięcie od Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego „Białorusi” oznaczało utratę dotychczasowego jądra ruskości 
w tym kraju i konieczność zredefiniowania jego tożsamości. Ponadto motorem 
ponownego uznania ziem zachodniej i centralnej Białorusi za „Litwę” było, jak 
można przypuszczać, dążenie do pozbawienia tego kraju wszelkich cech „rusko-
ści” w obawie przed kolejnymi pretensjami terytorialnymi ze strony Moskwy. 
Ekspansja nazwy „Białoruś” na zachód zostanie wznowiona dopiero w połowie 
XIX w. Warto więc pamiętać, że proces ten zaczął się w wieku poprzednim 
i że przyłączenie ziem białoruskich do Cesarstwa Rosyjskiego wcale tego procesu 
nie przyśpieszyło, a wręcz przeciwnie – na pewien czas zatrzymało. 
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Rozdział VII 

BIAŁA RUŚ – KRAJ BEZ HISTORII

Współcześni Białorusini za pierwsze państwo białoruskie zgodnie uważają 
księstwo połockie. Nie ma w Białorusi podręcznika, w którym jako pierw-
sza historyczna postać nie pojawiałby się książę połocki Rogwołod ze swoim 
bratem Turem, księciem turowskim, i córką Rognedą. Za najwybitniejszego 
z władców wczesnośredniowiecznej Białorusi uchodzi prawnuk Rogwołoda, 
Wsiesław Braczysławowicz zwany Czarodziejem. Taka wizja najdawniejszych 
dziejów Białorusi jest jednak konstruktem stosunkowo świeżej daty, gdyż po-
wstała dopiero pod piórem białoruskich historyków na początku drugiej połowy 
XIX w.1 W niniejszym rozdziale przedstawiam proces kształtowania się świa-
domości historycznej mieszkańców Białorusi, zarówno Litwinów, jak Rusinów. 
Szczególną uwagę poświęcam pod tym względem świadomości historycznej 
ludności Białej Rusi, ponieważ żyła on na ziemiach, które w znacznym stopniu 
pokrywały się z terytorium dawnego księstwa połockiego. Obejmowało ono 
swymi granicami, oprócz Połocka, także takie ośrodki Białej Rusi, jak: Witebsk 
i Mohylew. 

Średniowieczne dzieje ziem białoruskich przed powstaniem Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego znane są wyłącznie w ujęciu sąsiadów przodków dzisiejszych 
Białorusinów. Niestety, nie zachowały się żadne źródła pisane, wytworzone przez 
mieszkańców ówczesnej Białorusi, które mogłyby być podstawą rozważań o ich 
świadomości historycznej w okresie przedlitewskim.

Najdawniejszym zabytkiem latopisarstwa litewsko-ruskiego jest „Latopisiec 
wielkich książąt litewskich”. Jego pierwsza część, opowieść o Kiejstucie i jego 
walce z Jagiełłą, postała zapewne w latach dziewięćdziesiątych XIV w. w celu 
uzasadnienia prawa Witolda do tronu wielkoksiążęcego. „Latopisiec” dokończo-
no w trzeciej dekadzie XV w. w Smoleńsku, uzupełniając informacjami doty-

1 Proces konstrukcji własnej historii Białorusi przedstawiłem w pracy: Od historie Velkok-
nížectví litevského k dĕjinam Bĕloruska, w: Cesty k národnímu obrození: bĕloruský a český model. 
Sborník příspĕvků z konference konané 4. – 6. 7. 2006 v Praze, Praha 2006, s. 150–172.
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czącymi głównie panowania Witolda2. Jego treść przekazuje tzw. Latopis 1446 r. 
Pierwsza część tego zwodu przedstawia wybór z ruskich latopisów historii Rusi 
i Litwy od „początku Rusi” do 1446 r. włącznie; druga to „Latopisiec wielkich 
książąt litewskich” wraz z „Opowieścią o Podolu” i „Pochwałą Witolda”.

Zdaniem Wiaczesława Czamiaryckiego, w Latopisie 1446 r. przedstawio-
no litewsko-słowiańską koncepcję powstania Wielkiego Księstwa. Jednakową 
(lub niemal jednakową) uwagę zwrócono na ziemie litewskie i ruskie, a ich 
zjednoczenie ukazano jako dobrowolny akt, wywołany zagrożeniem ze strony 
Krzyżaków i Tatarów. Historię dawnej Rusi latopisarz przekazał w skróconej 
i przemyślanej formie. Z materiałów dotyczących XII i XIII w. wybrał opowieści 
o walce Rusinów przeciwko Tatarom i Krzyżakom. Szerzej przedstawił dzieje 
północno-wschodniej Rusi w XIV – pierwszej ćwierci XV w. W pełni wyko-
rzystał natomiast dane wiadomości dotyczące historii Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego, usuwając lub przerabiając tylko te fragmenty, które w złym świetle 
ukazywały wielkich książąt litewskich. Dzięki temu dzieje Rusi sprzed pojawie-
nia się państwa litewskiego i współczesnych mu państw ruskich, przede wszyst-
kim moskiewskiego, pod względem objętości materiału nie przytłaczały histo-
rii Wielkiego Księstwa Litewskiego i nie były jej przeciwstawione co do treści 
i ogólnego ukierunkowania. Szczególnie wyraźnie przejawiła się taka tendencja 
w „Pochwale Witolda”. Do Witolda należało, zdaniem panegirysty, „Wielkie Księ-
stwo Litewskie i Ruskie i inne liczne ziemie, mówiąc wprost cała ziemia ruska”. 
Opowieściom Latopisu 1446 r. przyświecała zatem następująca myśl przewod-
nia: Wielkie Księstwo Litewskie to państwo litewsko-ruskie, którego historia jest 
przedłużeniem historii dawnej Rusi, zaś powstanie Wielkiego Księstwa jawi się 
jako dziejowa konieczność3.

Wniosek Czamiaryckiego, że redaktor Latopisu 1446 r. starał się przedsta-
wić historię Litwy i Rusi Litewskiej jako kontynuację historii Rusi Kijowskiej 
poddał surowej krytyce inny białoruski badacz, Jerzy Zajac. Zwrócił on uwagę, 
że twórca zwodu konsekwentnie omijał dzieje ziemi połockiej. Wzmianki 
o pierwszym władcy połockim Rogwołodzie i jego córce Rognedzie trafiły do 
Latopisu wyłącznie na marginesie wiadomości o walce o władzę pomiędzy 
synami Światosława. Ponieważ w zwodzie informowano o rozdzieleniu księstw 
pomiędzy synów Włodzimierza Światosławowicza, znalazła się w nim wzmian-
ka o objęciu tronu książęcego w Połocku przez Iziasława Włodzimierzowicza. 
Jednakże zapiski poświęcone specjalnie wydarzeniom w Połocku pod koniec 

2 В. Чамярыцкі, Летапісец вялікіх князёў літоўскіх, EHB, t. 4, s. 354–355.
3 В. А. Чемерицкий, Литература XIV – начала XVI в., w: История белорусской до-

октябрьской литературы, Минск 1977, s. 58–62.
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X i na początku XI w. (śmierć Rognedy, Iziasława i Wsiesława Iziasławowicza) 
opuszczono. Wśród wybranych do zwodu wiadomości jedenastowiecznych nie 
ma żadnych przekazów o działalności największego władcy połockiego tego stu-
lecia – Wsiesława Braczysławowicza, a ówczesnych wydarzeń na Połocczyźnie 
dotyczy tylko jedna krótka wzmianka o najeździe Braczysława Iziasławowicza 
na Nowogród w 1201 r; kolejna zapiska odnosząca się do Połocka powiadamia 
o ożenku księcia Aleksandra Jarosławowicza (Newskiego) z córką księcia po-
łockiego. Tymczasem do Latopisu 1446 r. włączono doniesienia o wyprawach 
Jarosława Mądrego na Mazowszan i jego syna Włodzimierza na Bizancjum, 
o budowie przez nich świątyń i umocnień w Kijowie i w Nowogrodzie. Mimo 
woli, konstatuje Zajac, powstaje wrażenie, że twórca zwodu świadomie opuszczał 
informacje związane z historią dzisiejszych ziem białoruskich, a przede wszyst-
kim Połockiem. Na tendencyjny dobór wiadomości ze źródeł ruskich wpłynęły 
niewątpliwie wydarzenia polityczne, bezpośrednio poprzedzające kompilację 
– wojna domowa lat trzydziestych XV w. między wielkim księciem litewskim 
Zygmuntem Kiejstutowiczem a Świdrygiełłą. Zwolennicy tego drugiego wynieśli 
go na Wielkie Księstwo Ruskie. Jądrem tego tworu państwowego były ziemia 
połocka i witebska, które jeszcze przez rok po ostatecznej klęsce Świdrygiełły 
pod Wiłkomierzem i kapitulacji Smoleńska przeciwstawiały się Zygmunto-
wi Kiejstutowiczowi. W tej sytuacji wspominanie w oficjalnej historiografii 
o państwowości ziemi połockiej w X–XIII w. było niepożądane, a być może także 
niebezpieczne4.

Wnioski Zajaca, którego stanowisko w tej kwestii w pełni podzielam, można 
uzupełnić uwagą, że Latopis 1446 r. najprawdopodobniej powstał w Smoleń-
sku. Smoleńska linia Rurykowiczów długo walczyła o panowanie nad szlakiem 
dźwińskim z połockimi Rogwołodowiczami, stąd też tradycje państwowości 
połockiej nie były tu w cenie. W 1222 r. wojska smoleńskie zdobyły Połock5. Być 
może to wtedy Smolanie wywieźli do Smoleńska największą świętość Połoczan 
– krzyż św. Eufrozyny Połockiej, który pozostał w ich rękach przez następne trzy 
stulecia. 

W Smoleńsku, przyłączonym do Wielkiego Księstwa Litewskiego przez 
Witolda, istniały partie prolitewska i antylitewska. Latopis 1446 r. powstał 
najprawdopodobniej w środowisku skupionym wcześniej wokół metropolity 

4 Ю. Заяц, История Белорусских земель Х – первой половины ХIII в. в отображении 
летописей и хроник Великого княжества Литовского, „Гістарычна-археалагічны зборнік”, 
№ 12, s. 90. 

5 Алексеев, Смоленская земля в ІХ–ХІІІ вв.: Очерки истории Смоленщины и Вос-
точной Белоруссии, Москва 1980, s. 233.
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Hierasima, spalonego w Witebsku na rozkaz Świdrygiełły pod zarzutem zdrady 
na rzecz Zygmunta Kiejstutowicza6. Był to zapewne dodatkowy powód do 
przemilczenia historycznej tradycji najwierniejszej ostoi Świdrygiełły. Także 
i następną próbę wspólnego oderwania się Smoleńska, Połocka i Witebska od 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, podjętą w 1440 r. pod przywództwem Jerzego 
Lingwenowicza, tytułowanego hospodarem, czyli władcą równym Kazimierzo-
wi Jagiellończykowi7, Latopis 1446 r. przeinacza, sprowadzając te wydarzenia 
do zwykłego buntu czerni w Smoleńsku8. Wersję tę przejęły późniejsze latopisy 
i kroniki.

O tym, że w Latopisie 1446 r. mamy do czynienia nie z niewiedzą 
co do dziejów Połocka, lecz ze świadomym doborem materiałów historycznych 
świadczy ilustrowany Latopis Radziwiłłowski z końca XV w. Latopis ten zawiera 
wiele wiadomości z przeszłości Połocka, w tym opowieść o Rognedzie w pełnej 
redakcji. Dotyczy jej także szereg miniatur, np. przedstawiające Rogwołoda 
i Rognedę i bitwę nad Niemigą (pomiędzy wojskami Wsiesława Braczys-
ławowicza i książąt kijowskich), ilustrujące uwięzienie i wyzwolenie Wsiesława 
itd. Zdania co do tego miejsca powstania Latopisu Radziwiłłowskiego są po-
dzielone. Według Czamiaryckiego zwód ten ułożono w Smoleńsku; wskazuje 
się także Połock, Nowogród Wielki i Wołyń. Chociaż pochodzenie tego latopisu 
jest niepewne, w XVI i pierwszej połowie XVII w. rękopis przechowywano na 
terytorium dzisiejszej Białorusi, o czym świadczą różne prywatne notatki spo-
rządzone na jego stronach w języku starobiałoruskim. Ostatni tutejszy właściciel 
rękopisu, Bogusław Radziwiłł, przekazał go w testamencie Bibliotece Królewiec-
kiej, dokąd trafił w 1671 r.9

Ewa Lenard poddała tzw. analizie treści (content analysis) zawarte w Lato-
pisie 1446 r.: „Latopisiec wielkich książąt litewskich”, kronikę opisującą dzieje 
wojny domowej na Litwie między Świdrygiełłą a Zygmuntem Kiejstutowi-
czem, „Opowieść o Podolu” i „Pochwałę Witolda” oraz kroniczkę obejmującą 
dzieje panowania Aleksandra Jagiellończyka, zachowaną w Kronice Bychow-
ca. Analiza ta pozwoliła jej stwierdzić, że kronikarze, pisząc o współczesnym 
sobie świecie, posługiwali się terminologią etniczno-państwową, przy czym 
częstotliwość występowania tych terminów rosła w miarę upływu czasu. Ba-
daczka odnotowała też spadek częstotliwości występowania władców przy 

6 В. А. Чамярыцкі, Беларускія летапісы як помнікі літаратуры, Мінск 1969, s. 81–83.
7 Г. А. Ластовский, Политическое развитие Смоленский земли в конце XIII – начале XVI 

веков, Минск – Смоленск 2001, s. 133–134.
8 PSRL, t. 35, s. 60, 78, 109.
9 В. Чамярыцкі, Радзівілаўскі летапіс, EHB, t. 6, s. 65–66. 
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jednoczesnym wzroście częstotliwości pojawiania się obiektów określanych 
w terminach etniczno-państwowych i innych klas obiektów nie będących wład-
cami. Świadczyć to może o zmianie podejścia kronikarzy do historii, przeobra-
żeniu jej koncepcji. Historia przestaje być dla nich „grą władców”, a staje się 
„grą” nacji i grup społecznych. Stąd Lenard wyprowadza wniosek, że w Wielkim 
Księstwie Litewskim ujmowano świat w kategoriach narodowo-państwowych, 
a ludzie, przynajmniej w otoczeniu kronikarzy, mieli świadomość narodową10.
Jak można rozumieć, była to świadomość narodowa litewska. Widać to najwy-
raźniej w najpóźniejszej, pochodzącej z początku XVI w. kroniczce poświęconej 
dziejom panowania Aleksandra. 

Wspomniane wyżej kroniki pisane były na bieżąco i nie ma w nich reflek-
sji nad najdawniejszymi dziejami Litwy. Na początku XVI w. w historiografii 
Wielkiego Księstwa Litewskiego pojawia się nowe ujęcie dziejów państwa 
– „Latopis Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego”, w niektórych spisach 
występujący jako „Kronika Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego”. 
Ponieważ nazwa „kronika” lepiej odpowiada naturze literackiego gatunku 
tego dzieła11, w dalszej części jej właśnie będę używać. „Kronika” zachowa-
ła się w trzech redakcjach. Najstarszą wersję przekazują rękopisy Krasińskich 
i Jewrieinowa, drugą rękopis Raczyńskich, Rumiancewa i Olszewski, trzecią zaś 
Kronika Bychowca.

Dzieje Litwy rozpoczynają się w „Kronice” od legendy opowiadającej 
o opuszczeniu Rzymu w obawie przed prześladowaniami ze strony Nerona 
pięciuset rzymskiej szlachty pod wodzą księcia Palemona. Uchodźcy osiedli 
w okolicy ujścia do Niemna rzeki Dubisy. Palemon miał trzech synów: Kunasa, 
Borka i Sperę. Dwaj ostatni zmarli bezpotomnie, natomiast Kunas miał dwóch 
synów, Kiernusa i Gimbuta, którzy z czasem objęli panowanie odpowiednio nad 
Litwą i nad Żmudzią. 

W czasach panowania Kunasa „car” Batu najechał i spustoszył ziemię ruską. 
Wielki książę kijowski Dymitr zbiegł do Drucka i przyjął tytuł wielkiego księcia 
druckiego. Syn Gimbuta Montwił (Moniwił) dowiedziawszy się, że ziemie 
ruskie spustoszył chan Batu, dał wojsko swemu synowi Skirmontowi (w drugiej 
i trzeciej redakcji Skirmonta zastąpił Erdziwił), który poszedł za rzekę Wilię 
i znalazł „górę piękną”, na której założył Nowogródek. Potem w ten sam sposób 
założył Grodno. Później skierował się w stronę Brześcia i ujrzał, że Brześć, 

10 E. Lenard, Państwowość i narodowość w kronikach litewskich od końca XIV do początku XVI 
w. Próba analizy treści, w: Państwo, naród, stany w świadomości wieków średnich. Pamięci Benedyk-
ta Zientary 1929–1983, red. A. Gieysztor i S. Gawlas, Warszawa 1990, s. 146–147. 

11 В. А. Чамярыцкі, Беларускія...., s. 26–27.
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Drohiczyn i Mielnik są spustoszone przez Tatarów i na nowo założył te grody 
i zaczął w nich panować. Po śmierci Skirmonta wielkim księciem nowogródz-
kim został jego syn Mingajło (w Latopisie Olszewskim – Michał). Mingajło zajął 
Połock po zwycięskiej bitwie pod Horodźcem z Połoczanami, którzy nie mieli 
wówczas księcia i rządzili się tak jak Nowogród Wielki i Psków. W ten sposób 
Mingajło został wielkim księciem nowogródzkim i połockim. 

Po śmierci Mingajły jego starszy syn Szwarno (Szkwarno, w drugiej i trzeciej 
redakcji Skirmont, Skirmunt) został księciem nowogródzkim, a młodszy Ginwił 
(Gijawił, Kinwił) – połockim. Szwarno po zwycięskiej bitwie nad Jasieldą z woj-
skami księcia łuckiego i pińskiego Mścisława zdobył Turów i Pińsk. Po rozbiciu 
Tatarów „cara zawołżańskiego” Bałakłaja na granicy księstwa nowogródzkiego 
pod Kojdanowem, Szwarno zdobył Mozyrz, Czernihów, Starodub i Karaczew. 
Po jego śmierci w Nowogródku panował Skirgajło, a potem jego syn Olgimunt 
i wnuk Ryngolt. Po śmierci tego ostatniego, która oznaczała koniec dynastii 
Palemona, panowie przyjęli na tron nowogródzki wielkiego księcia litewskie-
go Szwintoroga Ucienusowicza z rodu Centaurów (Kitowrasów), po kądzieli 
spokrewnionego z Kolumnami. Po śmierci Ucienusa Szwintorog został wielkim 
księciem litewskim, żmudzkim, nowogródzkim i ruskim, a więc w istocie pierw-
szym władcą całego Wielkiego Księstwa. Dalekim potomkiem Szwintoroga miał 
być Giedymin.

Tymczasem w Połocku Ginwił ożenił się z córką wielkiego księcia twerskiego 
Borysa, przyjął chrzest w obrządku wschodnim i imię Borys. Księciu Borysowi 
„Kronika” przypisuje założenie Borysowa nad Berezyną, a także budowę trzech 
cerkwi: Świętej Sofii, Zbawiciela (Spasa) w żeńskim monasterze nad Połotą 
i Świętych Borysa i Gleba na Bielczycach pod Połockiem. Według latopisu 
Krasińskich i Jewrieinowa następcą Ginwiła-Borysa był jego syn Gleb. Bardziej 
rozbudowaną genealogię wymieniają latopisy Raczyńskich, Rumiancewa i Ol-
szewski: Ginwił-Borys – Rogwołod-Wasil – Gleb. Kronika Bychowca podaje 
najdłuższą genealogię litewskich władców Połocka: Ginwił (który według niej 
przyjął chrześcijańskie imię Jerzy) – Borys – Rogwołod-Wasil – Gleb. We wszyst-
kich wersjach kronikarskich dynastia kończy się na Glebie, który zmarł młodo 
i bezpotomnie. Połoczanie mieli powrócić wówczas do rządów wiecowych.

Osobny wątek opowieści połockiej stanowi „żywot” Paraskowii – siostry 
ostatniego Ginwiłowicza, Gleba, która wstąpiła do monasteru przy cerkwi św. 
Zbawiciela nad Połotą, gdzie spędziła siedem lat, służąc Bogu i pisząc księgi dla 
cerkwi. Potem wyprawiła się do Rzymu i przeszła na katolicyzm pod imieniem 
Praxedis. Po śmierci uznano ją za świętą i pochowano w kościele pod jej wezwa-
niem.
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Na Glebie i Paraskowii/Praksedzie przerywa się też opowieść pierwszej 
redakcji o Połocku aż do czasów Giedyminowiczów. Dopiero kroniki drugiej 
redakcji przedstawiają powrót Połocka we władanie książąt litewskich. Zgodnie 
z legendą odbyło się to w następujących okolicznościach: praprawnuk Szwinto-
roga, książę uciański Dowmont odebrał żonę swemu bratu, wielkiemu księciu 
Narymontowi. Pokonany przez Narymonta zbiegł do Pskowa, gdzie Pskowianie 
(„mężowie pskowscy”) uczynili go swoim wielkim księciem. Dowmont zdobył 
Połock i panował w obu państwach. Potem nasłał zabójców na ówczesnego wiel-
kiego księcia Trojdena i próbował podbić Litwę i Żmudź na czele wojsk pskow-
skich i połockich. Pokonał go syn Trojdena Rymont, ochrzczony w obrządku 
wschodnim jako Wasil, a nazywany Ławryszem, gdyż był mnichem. Ławrysz 
zdobył przy tym Połock. Odtąd Połock pozostawał już we władaniu wielkich 
książąt litewskich, żmudzkich i ruskich. Na mnichu Ławryszu skończyło się 
panowanie rodu Kitowrasów (Centaurów), gdyż spowodował on „wzięcie” 
przez panów na wielkiego księcia Witenesa z rodu Kolumnów, Trojdenowego 
marszałka, z pominięciem swoich stryjecznych braci: Olgimonta, syna Olszy 
i Ginwiła, syna Giedrusa, z powodu ich małoletniości. Witenes miał być ojcem 
Giedymina.

Autor „Kroniki Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego” nie był 
twórcą legendy o rzymskim pochodzeniu Litwinów. Jako pierwszy podał ją 
o wiele wcześniej Jan Długosz. Myśl o takim rodowodzie mógł podsunąć 
Długoszowi jakiś uczony Litwin, niemniej jednak tylko Długoszowej fantazji 
można przypisać opowieść o odejściu zwolenników Pompejusza pokonane-
go przez Cezara, którzy „przybyli do tej ziemi północy z żonami, rodzinami 
i bydłem i od ojczystego dawnego miana nadali krajowi nazwę Litalia, a naród 
nazwali Litalami. Wskutek przekręcenia nazwy przez Polaków i Rusinów dziś 
nazywa się Litwa. Dodali tylko jedną literę L, którą nawet teraz Italowie dodają 
w swoim języku ludowym”12.

Przeciwko tej teorii wystąpił Kallimach w napisanym około 1480 r. dziełku 
„Życie i obyczaje kardynała Zbigniewa”13. Rzymskie pochodzenie Litwinów 
uznał za domysł nie potwierdzony żadnym pewnym dowodem14. Za równie, 

12 Joannis Dlugossii, Annales seu Cronicae inclicti regni Poloniae liber 10, Varsoviae 1985, s. 165; 
Jana Długosza, Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga dziesiąta (1370–1405),
Warszawa 1981, s. 216.

13 J. Olkiewicz, Kallimach doświadczony, Warszawa 1981, s. 254.
14 Philippi Callimachi, Vita et mores Sbignei Cardinalis, ed. I. Lichońska, Varsoviae MCMLXII, 

s. 38–39.
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a nawet bardziej prawdopodobne niż celtyckie uważał wywodzenie się Litwinów 
od „Bosporanów”, których reguły i zasady życia są, jego zdaniem, takie same 
jak pierwotnych Litwinów15. O „Bosporanach” Kallimach pisze jako o narodzie 
sobie współczesnym, co oznacza, że dokonał zwykłego w tamtych czasach 
zabiegu archaizacji, nazywając tak Tatarów Krymskich, których poznał w drodze 
do Polski w 1470 r. 

Wariant legendy z opowieścią o Palemonie pojawia się w formie pisanej 
dopiero na początku XVI w. Autor tej historii w ogóle nie odwołuje się do Dłu-
gosza i jego koncepcji pochodzenia nazwy „Litwa” od zdeformowanego słowa 
„Litalia”. Mógł więc co najwyżej zapożyczyć od Długosza koncept o przesiedle-
niu się Rzymian na brzeg Bałtyku. Natomiast teoria Kallimacha o „bosporań-
skim” rodowodzie Litwinów pozwala wytłumaczyć nadanie rzymskiemu przod-
kowi Litwinów greckiego imienia Palemon. Większość dwudziestowiecznych 
badaczy legendy jako pierwowzór Palemona wskazuje króla Pontu Polemona II, 
pozbawionego królestwa przez Nerona16. Autor legendy, tworząc zatem postać 
Palemona, pogodził rzymską teorię Długosza i bosporańską teorię Kallimacha. 
Bezpośrednim źródłem, z którego zaczerpnięto postać Palemona, jest najpraw-
dopodobniej średniowieczne dzieło historyczne, „Kronika Hieronima”17.

Wczesnym potomkom Palemona twórca legendy nadał imiona zmyślone, 
utworzone od nazw topograficznych18, albo prawdziwe imiona litewskie. Inaczej 
było w wypadku rzekomych litewskich władców Połocka. Jerzy Zajac zwrócił 
uwagę na oczywistą zbieżność imion legendarnych „Ginwiłowiczów” i histo-
rycznych połockich Rogwołodowiczów, gałęzi Borysa Wsiesławowicza19. Opis 
zwycięstwa Mingajły nad Połoczanami pod Horodźcem ma paralele w histo-
rycznym wątku rozbicia wojska księcia połockiego Rogwołoda-Wasila Boryso-
wicza w 1161 r. pod tymże Horodźcem przez Wołodara Glebowicza mińskiego. 
Ten drugi rzeczywiście dysponował przy tym oddziałami litewskimi20. Pierwszą 
część „żywota” Paraskowii/Praksedy ułożono z elementów żywota św. Eufrozyny 
Połockiej i jej stryjecznej siostry Eupraksji (Zwienisławy), córki księcia Borysa 

15 Tamże, s. 38–41.
16 Z nich jako pierwszy chyba K. Bartoszewicz, Radziwiłłowie, Warszawa – Kraków 1927, 

s. 3.
17 R. Petrauskas, Dziejopisarstwo a świadomość historyczna, w: Kultura Wielkiego Księstwa 

Litewskiego. Analizy i obrazy, Kraków 2006, s. 206.
18 J. Jakubowski, Studia nad stosunkami narodowościowymi na Litwie przed Unią Lubelską, 

Warszawa 1912, s. 48.
19 Ю. Заяц, История..., s. 89.
20 Tamże.
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Wsiesławowicza. Nadano jej przy tym imię serbskiej świętej Paraskiewy, której 
kult szerzył się na Rusi od XV w. Druga część, opowiadająca o przeniesieniu się 
Paraskowii do Rzymu, gdzie miała stać się katolicką św. Praksedą, jest czysto 
fantastyczna, na co już w XVI w. wskazał Stryjkowski. 

Zdaniem Zajaca, obecność tego „żywota” w szesnastowiecznych latopisach 
związana jest z fałszerską działalnością środowiska, przygotowującego unię 
z Rzymem21. Problem unii pojawił się w Połocku w 1476 r., kiedy to przedstawi-
ciel połockiego bojarstwa Eustachy Wasilewicz Korsak był jednym z sygnatariu-
szy posłania metropolity kijewskiego Mizaela (Misaiła) do papieża Sykstusa IV 
w sprawie unii kościelnej22. Sprawa unii na krótko wróciła za panowania Alek-
sandra. Był jej przeciwny katolicki biskup wileński Wojciech Tabor i panowie 
litewscy, dla których katolicyzm był wyznacznikiem ich tożsamości grupowej. 
Zarówno dla biskupa, jak i panów najistotniejsze było ograniczenie władzy mo-
narchy na rzecz rady. Pojawienie się na scenie politycznej w wyniku unii ko-
ścielnej równoprawnego czynnika w postaci kardynała-unity z rzeszą biskupów 
i możnowładców wyznania unickiego zagrażało ich interesom23. Włączenie do 
„Kroniki” opowieści o księżniczce Praksedzie wiązać należy więc nie z dzia-
łalnością unijną, lecz z osadzeniem w Połocku w 1498 r. bernardynów, którzy 
mieli przyciągać prawosławnych do Kościoła katolickiego.

Postać Ginwiła urobiono, zdaniem Zajaca, z historycznej postaci Wsiesła-
wa. Można dodać, że zarówno Wsiesław, jak i jego synowie Jerzy i Borys wy-
stępują w żywocie św. Eufrozyny24. Natomiast Gleb mógł się pojawić w wyniku 
skojarzenia go z Borysem pod wpływem świętych Borysa i Gleba, patronów 
cerkwi na Bielczycach pod Połockiem, której budowę przypisano legendarnemu 
Borysowi Ginwiłowiczowi; obu świętych przywołuje też autor żywota św. Eufro-
zyny. Wystarczającym źródłem, z którego mógł zaczerpnąć materiał historyczny 
autor zawartej w pierwszej redakcji „Kroniki” opowieści o Ginwile i jego potom-
kach mógł być zatem wspomniany żywot. Natomiast imię Rogwołoda-Wasila 
Borysowicza autor drugiej redakcji mógł znaleźć w latopisie typu Latopisu hi-
packiego. Rzecz dotyczy zresztą tego samego fragmentu, z którego zapożyczono 
wątek bitwy pod Horodźcem. 

21 Tamże, s. 90.
22 В. Варонін, Палітычны лад Полацкага ваяводства ў першай палове XVI ст., „Беларускі 

Гістарычны Агляд”, t. 5, 1998, сш. 1(8), s. 43.
23 K. Pietkiewicz, Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka, Poznań 

1995, s. 171.
24 Повесть жития и преставления святыя и блаженныя и преподобныя Еуфросинии...,

w: Кніга жыцій і хаджэнняў, укл., прадмова і каментарыі А. Мельнікаў, Мінск 1994, s. 26, 
33.
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Zdaniem Mikołaja Ułaszczyka, późniejsze interpolacje zaznaczone są 
w rękopisie Krasińskiego słowami „wróćmy wspak”25. Zwrot ten kończy właśnie 
opowieść o połockiej gałęzi „Palemonowiczów”. Jak można przypuszczać, naj-
pierw jakiś połocki bernardyn stworzył „żywot” Paraskowii/Praksedy, w którym 
o jej litewskim pochodzeniu nie było mowy, bo bernardyni mieli za zadanie 
nawracanie Rusinów i z ich punktu widzenia ważne było tylko przejście ruskiej 
księżniczki z prawosławia na katolicyzm. Postacie Mingajły i Ginwiła widocznie 
wymyślił redaktor pierwszej zachowanej wersji legendy. Redaktor ten pracował 
w inny sposób niż autor pierwotnej legendy – nie wymyślał fantastycznych osób 
i wydarzeń, lecz tworzył fikcyjne osoby i wydarzenia na podstawie jakiegoś 
ruskiego latopisu. Pierwszego legendarnego wielkiego księcia nowogródzkiego 
i połockiego, Mingajłę oraz jego syna Ginwiła, tak jak i innych władców ze 
żmudzkiej linii Gimbuta, obdarzył prawdziwymi imionami litewskimi. 

Twórca pierwszej redakcji z postaci historycznych znał także Szwarna, Troj-
dena i Witenesa. Dwa pierwsze imiona zaczerpnął z Latopisu halicko-wołyń-
skiego lub jakiegoś innego opartego na nim źródła26. Najwyraźniej było nim to 
samo źródło latopisarskie, z którego redaktor zaczerpnął wątki opowieści połoc-
kiej. Jak można mniemać, Szwarn w pierwszej redakcji pojawił się jako ogniwo 
łączące opowieść nowogródzką z wstawioną opowieścią połocką. Redaktor 
widocznie przypisał Szwarnowi dokonania Skirmonta Montwiłowicza, który 
w pierwotnym tekście legendy prawdopodobnie nie miał ani syna Mingajły, ani 
wnuków Szwarna i Ginwiła.

Autor drugiej redakcji w miejsce fikcyjnych władców wprowadził rzeczy-
wistych, tylko – rzecz charakterystyczna – imię historycznego ruskiego księcia 
nowogródzkiego Szwarna zamienił na zwyczajne litewskie imienię Skirmont. 
Opowieść drugiej redakcji o ponownym zdobyciu Połocka przez Litwinów 
oparta jest na luźno potraktowanym historycznym wątku walki Mendoga 
z nalszczańskim księciem Dowmontem, który zbiegł do Pskowa. Pierwowzo-
rem postaci Rymonta-Wasila, zwanego Ławryszem, był bez wątpienia Wojsiełk. 
Natomiast „wielki książę” Narymont to syn Giedymina Narymont-Gleb27, od 
połowy lat trzydziestych XIV w. książę połocki, później piński. 

Dodajmy do tego, że litewski „zdobywca” Połocka Mingajło ze swym synem, 
nowogródzkim księciem Szwarnem, urobiony został zapewne z postaci Mendoga, 

25 Н. Н. Улащик, Введение в изучение белорусско-литовского летописания, Москва 1985, 
s. 132–133.

26 J. Ochmański, Nad Kroniką Bychowca, „Studia Źródłoznawcze”, t. 12, s. 157.
27 K. Chodynicki, Geneza dynatii Giedymina, „Kwartalnik Historyczny”, t. 40, z. 4, 

s. 549–550.
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w pierwszej redakcji w ogóle nie wspominanego. Jak się wydaje, para historycz-
nych władców: Mendog i Szwarn posłużyła także jako materiał do stworzenia 
legendarnych postaci dziada i ojca Mingajły – Montwiła i Skirmonta, działa-
jących w czasach najazdu chana Batu. Mendog pojawia się w drugiej redakcji 
jako Mindowg (Mindolh), ojciec Olgimonta, „wielkiego księcia” Holszańskiego, 
którego rzekomo osadził Giedymin w Kijowie28. Z biegiem czasu i rozwojem 
nauki historycznej Mendog nabrał cech bliższych historycznemu pierwowzoro-
wi i pojawił się w Kronice Bychowca jako przedostatni władca z rodu Palemona 
wraz ze swym synem Wojsiełkiem, który zrzekł się władzy na rzecz legendarne-
go Szwintoroga (zapewne mamy tu do czynienia z kolejnym wcieleniem histo-
rycznego Szwarna). Jak z tego wynika, historyczna para Mendog i Szwarn uległa 
w legendzie co najmniej potrojeniu, zapełniając pustkę wywołaną brakiem 
prawdziwych przekazów historycznych. 

Badacze „Kroniki” wskazują krąg możliwych inspiratorów napisania tego 
utworu, ograniczony do trzech rodów: książąt Holszańskich, książąt Giedroj-
skich oraz Gasztołdów. Poszczególni badacze różnią się tylko tym, z którym 
z tych rodów łączą większe prawdopodobieństwo odegrania inspiratorskiej 
roli29. Zbieżności rzymskiej legendy i dziejów rodu Gasztołdów pozwalają uznać 
tę legendę w wersji zachowanej w latopisach za ukrytą apoteozę rodu Gasztoł-
dów, a zwłaszcza Olbrachta Gasztołda, gdyż „historia” powstania „Wielkiego 
Księstwa Nowogrodzkiego i Połockiego” odtwarza dzieje jego kariery: starosty 
i wojewody nowogródzkiego, starosty bielskiego i mozyrskiego, wojewody po-
łockiego oraz starosty borysowskiego i uciańskiego, a także właściciela Trab, 
Holszan, Łotyhoły i Kojdanowa oraz potomka książąt Druckich po kądzieli30.
Mikoła Ułaszczyk podliczył, że 80% legendarnego tekstu dotyczy „Wielkiego 
Księstwa Nowogródzkiego”, a działalność książąt nowogródzkich, potomków 
Palemona w linii prostej (podczas gdy książęta Litwy i Żmudzi byli potomka-
mi wasalów tego władcy), nieznany autor legendy ukazał wyłącznie w aspekcie 
heroicznym31. Dodajmy, że także nowa stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
Wilno, miała powstać na ziemi nowogródzkiej, gdyż legendarna Litwa sięgała 
tylko prawego brzegu Wilii32. Olbrachtowi Gasztołdowi można jednak przypisać 

28 PSRL, t. 35, s. 153, 180, 200.
29 J. Jakubowski, Studia..., s. 34, Н. Н. Улащик, Введение..., s. 159–162; J. Ochmański, Nad 

Kroniką..., s. 157–158; M. Jučas, Unia polsko-litewska, Toruń 2004, s. 229.
30 Szerzej uzasadniam to w pracy: Polityczne aspekty przedstawienia średniowiecznych dziejów 

ziem białoruskich w historiografii Wielkiego Księstwa Litewskiego XV–XVI w., „Białoruskie Zeszyty 
Historyczne”, z. 25, 2006, s. 16–19.

31 Н. Н. Улащик, Введение..., s. 159.
32 W. Pociecha, Gasztołd Stanisław, PSB, t. 7, s. 303.
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bez żadnych wątpliwości tylko zainspirowanie zachowanych redakcji legendy. 
Pierwotna, krótsza jej wersja mogła powstać w kręgu Giedrojciów i Holszań-
skich. Pierwsza i druga z zachowanych redakcji pochodzi prawdopodobnie z lat 
dwudziestych XVI w.; natomiast wersja zachowana w Kronice Bychowca mogła 
zostać napisana w na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych lub później, ale 
przed śmiercią Olbrachta Gasztołda w 1539 r.

Zwieńczenie długiego procesu redagowania litewsko-ruskich latopisów 
i kronik stanowi bez wątpienia Kronika Bychowca. Poglądy poszczególnych 
uczonych na autorstwo i czas powstania tej kroniki są bardzo podzielone, co 
wynika z jej złożonej budowy. Autor zgrabnie połączył z legendą historycznego 
Mendoga, czyniąc z niego syna Ryngolta, który wcześniej uchodził za ostatnie-
go wielkiego księcia nowogródzkiego z rodu Palemona. Tekst dotyczący okresu 
panowania Giedyminowiczów wzbogacono licznymi interpolacjami, które cha-
rakteryzuje tendencja do podkreślania lepszego pochodzenia panów litewskich 
niż panów polskich i równego statusu Wielkiego Księstwa z Koroną Polską 
w unii dynastycznej. Kolejny ważny temat interpolacji to przyjęcie i upowszech-
nienie katolicyzmu w Wielkim Księstwie. Jeszcze mocniej niż we wcześniejszych 
redakcjach „Kroniki Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego” podkreślo-
no w Kronice Bychowca wyjątkową rolę rodu Gasztołdów w dziejach Wielkiego 
Księstwa. Przynajmniej część pracy napisał prawosławny Rusin33. Na ogół można 
stwierdzić, że Kronika Bychowca jako całość powstała w kręgu Gasztołdów 
i spokrewnionych z nimi Holszańskich i Olelkowiczów-Słuckich. 

W Kronice Bychowca dokonano przeniesienia wyjścia rzymskiej szlachty 
pod wodzą Palemona na czasy Attylii i powiązano z legendą o założeniu Wenecji. 
Zdaniem Włodzimierza Budki, zabiegu tego można było dokonać dopiero po 
1574 r., kiedy to ukazał się polski przekład Athili Olahusa – Historia spraw Atyle 
króla węgierskiego pióra Cypriana Bazylika34. Jednakże tekst legendy, nieza-
chowany w Kronice Bychowca, lecz przekazany przez Stryjkowskiego pozwala 
stwierdzić, że autor tej kroniki na pewno nie korzystał z przekładu Bazylika35,

33 M. Ułaszczyk uważa, że Kronika mogła wyjść spod pióra prawosławnego Rusina. Н. Н. 
Улащик, Введение..., s. 72–74. Natomiast J. Ochmański uznał za dzieło Rusina-patrioty Wielkiego 
Księstwa Litewskiego tylko jej część. J. Ochmański, Nad Kroniką..., s. 155–163.

34 W. Budka, Do życiorysu Macieja Stryjkowskiego (prostowania i uzupełnienia), „Ruch Lite-
racki”, t. 10, 1969, s. 31–37. 

35 Por. M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi, Warszawa 1846, 
t. 1, s. 56–57, z wydaniem przekładu Bazylika wraz z jego ruskim przekładem, który pozwala 
uzupełnić brakujące strony z zachowanego egzemplarza Historii spraw Athyle... A. Zoltán, Oláh 
Miklós Athila című munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása, Nyíregyháza 2004, 
s. 456–465.
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a powtórzył w niej wątki pojawiające się w historii Wenecji już od wczesnego 
średniowiecza (można je było znaleźć w kompilacjach Filipa z Bergamo i Hart-
mana Schedela)36. Wstawka ta nie narusza zresztą w niczym zasadniczego tekstu 
legendy. 

Poglądy badaczy na temat celu, w jakim stworzono rzymską legendę, 
a zwłaszcza przeciwko komu skierowane było jej polemiczne ostrze, są bardzo 
podzielone. Aleksander Brückner uznał, że autor legendy zamierzał „marny 
dotąd naród swój podnieść w oczach Europy”37. Jan Jakubowski sądził, że 
podanie o Palemonie służyło rozbudzeniu litewskiego poczucia narodowego38.
Konstanty Avižionis uważał, że pragnieniem litewskiego autora legendy było 
ukazanie znaczącej przeszłości Litwy39. Niektórzy autorzy wskazywali na an-
typolskie ostrze legendy. Zdaniem Kazimierza Chodynickiego, jej celem było 
„podniesienie znaczenia Litwy”, a przyczyną – zatargi z Koroną Polską o unię40.
Jeszcze mocniej wyraziła to Elżbieta Kulicka, według której legenda broniła nie 
tylko państwowości, lecz także dawnych tradycji litewskich i jest na wskroś an-
typolska41. Natomiast zdaniem Mieczysława Jučasa, legenda nie jest antypolska, 
lecz „antyrosyjska” (tzn. antymoskiewska). Jučas argumentuje w następujący 
sposób: Po pierwsze, Moskwa nieustannie powiększała swój stan posiadania, po-
czątkowo kosztem sąsiednich państw ruskich, a od początku XVI w. już kosztem 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po drugie, Moskwa wykazała w tym czasie 
wielką aktywność ideologiczną, przejawiającą się m.in. w wywiedzeniu dynastii 
Giedymina od książąt połockich. Po trzecie, wersja o rzymskim pochodzeniu 
książąt litewskich usprawiedliwiała rządy litewskie na ziemiach ruskich, zaj-
mowanych przez potomków Palemona. Po czwarte, w legendzie najważniejszy 
jest przekaz o zajęciu Kijowa – matki ziem ruskich, gdyż do kogo należy Kijów, 
ten rządzi ziemiami ruskimi. Ten argument odwołuje się do Kroniki Bychowca 
i siedemnastowiecznego dzieła Wojciecha Wijuka-Kojałowicza42.

36 R. Petrauskas, Dziejopisarstwo..., s. 206.
37 A. Brückner, Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne, oprac. i wstęp 

J. Jaskanis, Olsztyn 1985, s. 71.
38 J. Jakubowski, Studia..., s. 34–35.
39 M. Jučas, Legenda o rzymskim pochodzeniu Litwinów, „Przegląd Wschodni”, t. 4, 1997, z. 2 

(14), s. 292.
40 K. Chodynicki, Geneza dynastji Giedymina przed unia lubelską, „Kwartalnik Historyczny”, 

t. 40, 1926, s. 548.
41 E. Kulicka, Legenda o rzymskim pochodzeniu Litwinów i jej stosunek do mitu sarmackiego,

„Przegląd Historyczny”, t. 71, 1980, z. 1, s. 16, 20.
42 M. Jučas, Legenda..., s. 294; tenże, Unia..., s. 221–227.
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Według W. Czamiaryckiego podstawowym impulsem powstania legendy 
litewskiej było pragnienie wykazania wyższości Litwy nad Rusią, którą przed-
stawiono w tej legendzie wyłącznie jako obszerne pole działalności książąt 
litewskich43. Innego zdania był M. Ułaszczyk, który zwrócił uwagę na umiesz-
czenie na pierwszym planie legendy księstwa nowogródzkiego. Jednakże 
sam Ułaszczyk zauważył wcześniej, że Nowogródka, tak jak Połocka, Turowa 
i Pińska „Kronika” nigdy nie wymienia pośród ziem ruskich44, a istotą wykładu 
historii „Wielkiego Księstwa Nowogrodzkiego” jest opis działalności potomków 
Palemona. Na wewnętrzny konflikt litewsko-ruski jako jedno ze źródeł legendy 
litewskiej wskazał także Jerzy Suchocki. Jego zdaniem, oprócz innych celów 
takich, jak: dowartościowanie własnej przeszłości w okresie konfliktu z Polską 
i kształtowanie litewskiej świadomości narodowej, legenda miała być odpowie-
dzią na zagrożenie, jakie stwarzały próby ideologicznego przejęcia Wielkiego 
Księstwa Litewskiego przez Rusinów, którzy według jego obliczeń stanowili 
w tym okresie czterdzieści procent „narodu politycznego”. Przejawów takiego 
zagrożenia Suchocki upatruje w zmianie tytułu „Latopisca wielkich książąt 
litewskich”, który w kopiowanych zwodach zaczyna występować jako „Latopi-
siec Wielkiego Księstwa Litewskiego”. Za dzieło „kronikarzy ruskich” Suchoc-
ki uznaje podanie tłumaczące genezę herbu Pogoń, zgodnie z którym postać 
zbrojnego jeźdźca z mieczem powołana została do obrony ojczyzny, przez które 
to pojęcie rozumieli oni państwo litewskie. Kolejnym krokiem było według Su-
chockiego wywiedzenie dynastii Jagiellonów w „ruskiej tradycji latopisarskiej” 
z Połocka lub Smoleńska i przypisywanie roli państwowotwórczej czynnikom 
ruskim, którym podlegały niegdyś obszary Litwy etnicznej45.

Argumentacja Suchockiego jest jednak bardzo wątła. Za kronikarzy ruskich 
uznał bowiem autora (lub autorów) i kopistów „Kroniki Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i Żmudzkiego”, spisanej piórem litewskim. Zmiana tytułu „Lato-
pisca wielkich książąt litewskich” na „Latopisiec [Kronikę] Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i Żmudzkiego” służyła najwyraźniej podkreśleniu roli Żmudzi 
w historii Wielkiego Księstwa. Natomiast w opuszczeniu w tytule „i Ruskiego” 
oraz braku historii Rusi w samej „Kronice” rzeczywiście można się dopatrywać 
jakiejś tendencji antyruskiej. Równie dobrze jednak przyczyną mogła być nie 

43 В. А. Чемерицкий, Литература..., s. 64.
44 Н. Н. Улащик, Введение..., s. 151.
45 J. Suchocki, Geneza litewskiej legendy etnogenetycznej. Aspekty polityczne i narodowe, 

„Zapiski Historyczne” 1987, t. 52, z. 1, s. 32–35, 43–45. O „narodzie politycznym” Wielkiego Księ-
stwa zob. tenże, Formowanie się i skład narodu politycznego w Wielkim Księstwie Litewskim późnego 
średniowiecza, „Zapiski Historyczne”, t. 48, 1983, z. 1–2, s. 31–76.
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tyle wrogość wobec Rusi ile brak zainteresowania tym terytorium. Własność 
panów litewskich z rzadka przekraczała na wschodzie linię Dniepru, nieco 
więcej dóbr mieli na Wołyniu, w ziemi połockiej i witebskiej. Tym można wy-
tłumaczyć ich dość łatwe pogodzenie się ze stratą wschodniej Smoleńszczyzny 
i ziem czernihowsko-siewierskich za Aleksandra oraz samego Smoleńska za 
Zygmunta Starego, a także z odejściem Wołynia i Kijowszczyzny do Korony 
w 1569 r.46 Na Wołyniu panowie litewscy niewiele mieli do powiedzenia wobec 
bujnie rozgałęzionych prawosławnych rodów kniaziowskich i bojarskich, które 
zyskały tam wielkie dobra ziemskie47. Objęcie przez Marcina Gasztołda stano-
wiska wojewody kijowskiego w 1471 r. wywołało niezadowolenie miejscowego 
ziemiaństwa ruskiego i król przesunął go w 1480 r. na województwo trockie48.
Jak z tego wynika, granice legendarnego „Wielkiego Księstwa Nowogródzkiego 
i Połockiego” dość dokładnie odpowiadają stanowi posiadania panów litewskich 
poza Litwą i Żmudzią.

Podanie o Pogoni, zachowane w Latopisie Raczyńskich і Kronice Bychowca, 
przypisuje przyjęcie herbu – wizerunku „człowieka na koniu z mieczem” – le-
gendarnemu bratu Trojdena, „wielkiemu księciu litewskiemu” Narymontowi49.
Pierwszym znanym historii władcą litewskiego pochodzenia, który używał 
takiego herbu był książę połocki Narymont-Gleb50. Pieczęć z jeźdźcem z uniesio-
nym mieczem przyłożył do umowy z 1330 r. z Rygą. Postać jeźdźca z uniesionym 
mieczem pojawia się sto lat wcześniej w kręgu kultury ruskiej na pieczęciach 
Aleksandra Newskiego51, zięcia księcia połockiego Braczysława Wasilkowicza52.
Podanie o przyjęciu herbu Pogoń przez legendarnego Narymonta jest więc 
dowodem na przywłaszczenie tradycji ruskiej przez litewską, a nie odwrotnie.

W całkowitej zgodzie z ideą legendy pozostaje także wstawka o herbach 
panów litewskich: „Panowe litowskij powedeli cesaru i kniaziu welikomu 
Witoltu tym obyczajem: »Miłostywy cesaru i hospodaru nasz, weliki kniaże 
Witolte. Lachowe ne była szlachta, ale byli ludzi prostyi, a ni meli herbow swoich 
i welikimi dary toho dochodyli w czechow. Beruczy tak welikii skarby ot nich 

46 K. Pietkiewicz, Wielkie ..., s. 204.
47 Tamże, s. 65.
48 W. Semkowicz, Gasztołd Marcin, PSB, t. 7, s. 299.
49 PSRL, t. 35, s. 151; tamże, t. 32, s. 136; У. Казбярук, Летарісы пра нараджэнне Пагоні, 

„Спадчына” 1992, № 3, s. 10–13.
50 А. Цітоў, „Пагоня”, EHB, t. 5, s. 367.
51 А. Г. Силаев, Истоки русской геральдики, Москва 2003, s. 70.
52 Włodzimierz Arłow twiedzi nawet, że ten „krywicki” herb był swego rodzaju posagiem 

połockiej księżniczki. Краіна Беларусь, Ілюстраваная гісторыя, тэкст У. Арлоў, мастак 
З. Герасімовіч, Martin 2003, s. 77.
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i herbow swoich, iż życzyli, i szlachtoju ich poczynili, i w herby swój ich prynia-
li, ale my szlachta staraja, rymskaja, kotoryi predki naszy z tymi herby swoimi 
zaszli do tych panstw i ich wżywali, a tak teper ich majem i ich wzywajem jako 
swoich, a czerez nich ne potrebujem żadnych innych herbow nowych, ale sia 
derzym starych swoich, szto nam predki zostawili«”53.

Stwierdzenie: „my szlachta staraja, rymskaja” odnosi się do tych panów 
litewskich, którzy w końcu polskie herby przyjęli, a więc wąskiej grupy panów 
pochodzenia litewskiego i żmudzkiego, adoptowanych do polskich rodów her-
bowych w Horodle. Nie ma najmniejszego powodu, by akurat te wersy przypisy-
wać pióru ruskiego kronikarza, jak to czyni J. Suchocki54. W Kronice Bychowca 
odczuwalny jest wyraźny ton antypolski, jednakże w kwestii stosunków litew-
sko-ruskich dzieło to nie wnosi w zasadzie niczego nowego.

Ruska tradycja latopisarska, przypisująca dynastii Jagiellonów pochodze-
nie ze Smoleńska lub Połocka, to w rzeczy samej dzieło pisarzy moskiewskich. 
Badacze tego problemu różnią się tylko w poglądach na okres powstania tych 
podań i cel ich stworzenia. 

Zdaniem R. Dmitrijewej, autorem legendy o smoleńskim pochodzeniu Gie-
dymina był Spirydon-Sawa, zwany Szatanem. Pod koniec życia, między 1511 
a 1521 r., Spirydon napisał, zapewne na zamówienie wysoko postawionej osoby 
z dworu Wasila III, „List” (Послание)55, który składa się z dwóch części: rodowo-
du wielkich książąt włodzimierskich i rodowodu wielkich książąt litewskich.

Ród wielkich książąt włodzimierskich (moskiewskich) Spirydon wyprowa-
dził od niejakiego Prusa, wysłanego przez Oktawiana Augusta („Augusta, cesarza 
rzymskiego i cara”) na terytorium rozciągające się od brzegów Wisły po Niemen. 
Potomkiem rzeczonego Prusa w czwartym pokoleniu miał być Ruryk56.

Według Aleksandra Mylnikowa, rzymski rodowód moskiewskiej dynastii 
był swoistą reakcją na rzymską legendę litewską57. Nie wydaje się jednak, by 
tak było w rzeczywistości. Spirydon przebywał wcześniej w Wielkim Księstwie 
Litewskim, lecz „List” nie wykazuje żadnych cech zależności od latopisarstwa 

53 PSRL, t. 32, s. 153.
54 J. Suchocki, Geneza..., s. 34–35. Suchocki abstrahuje zresztą od dyskusji o autorstwie Kroniki 

Bychowca, uważając ją, tak jak i poprzednie latopisy (kroniki) Wielkiego Księstwa Litewskiego, za 
dzieło ruskiego kronikarstwa tylko na podstawie języka, w którym je spisano.

55 Р. П. Дмитриева, Сказание о князях владимирских, Москва – Ленинград 1955, s. 73.
56 Tamże, s. 161–162.
57 А. С. Мыльников, Картина славянсккого мира: взгляд из Восточной Европы. Этноге-

нетические легенды, догадки, противогипотезы XVI – начала XVII века, Санкт-Петербург 
1996, s. 213.
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litewsko-ruskiego58. Jego autor nawiązuje do Długoszowej wersji pochodzenia 
Litwinów, Żmudzinów i Jaćwięgów od zwolenników Pompejusza, którzy uszli 
z Rzymu po jego klęsce w walce z Juliuszem Cezarem. Jednakże przodkom mo-
skiewskich władców przypisuje lepsze z punktu widzenia władzy monarchicznej 
pochodzenie od towarzysza Augusta, a nie od pokonanego Pompejusza. 

Podkreśliwszy znakomitą genealogię wielkich książąt moskiewskich, Spiry-
don ukazuje niski rodowód wielkich książąt litewskich. Jak opowiada, w czasach 
najazdu chana Batu jakiś Witieniec (Witenes), wasal księcia smoleńskiego Rości-
sława Mścisławowicza, zbiegł na Żmudź i ożenił się z córką bartnika. Po śmierci 
rażonego gromem Witenesa jego żonę pojął niejaki Giegiminik (Giedymin), 
który był niewolnikiem i koniuchem Witenesa. Giedymin bardzo się wzbogacił. 
Z wielką daniną z Wołynia przybył do niego niejaki Borejko. Giedymin rządził 
swoimi włościami z nadania wielkiego księcia twerskiego Aleksandra Michajło-
wicza. Syn Giedymina Olgierd przyjął tytuł książęcy po swojej żonie Juliannie 
(Ulianie), siostrze wielkiego księcia twerskiego Michała Aleksandrowicza59. We 
współczesnej historiografii powszechnie przyjęto hipotezę J. Wolffa, że legendę 
o niskim pochodzeniu Giedymina, który rzekomo był koniuchem Witenesa 
i zabił swego pana, stworzyli Krzyżacy60. Pogląd ten podziela Dmitrijewa i uważa, 
że Spirydon mógł tę legendę zapożyczyć od Długosza. Jego osobisty wkład to 
związanie legendy z działalnością książąt ruskich, przede wszystkim twerskich 
(sam pochodził z Tweru), przez co nadał jej nowy sens ideowy61.

Krzyżackie autorstwo legendy o niskim rodowodzie Giedymina nie jest 
jednak pewne. Rusini wcześniej dość pogardliwie wyrażali się o Litwinach. 
Wyraźnie widać to w „Latopiścu carów ruskich” (Летописец русских царей),
znanym także pod nazwą Latopiśca Perejasławia Suzdalskiego, datowanym na 
ostatnią ćwierć XIV – początek XV w. Zachowały się w nim ślady opracowa-
nia literacko-politycznego, dokonanego – zdaniem Włodzimierza Paszuty – 
w prawosławnym ośrodku w Nowogródku. Latopis ów charakteryzuje za-
ostrzenie treści skierowanych przeciwko „łacinnikom” i podkreślanie wyższości 
cywilizacyjnej ziem ruskich w porównaniu z litewskimi. Od wcześniejszych 
zabytków piśmiennictwa ruskiego w sposób symptomatyczny odróżnia go ak-
centowanie niegdysiejszej zależności Litwy od Rusi. Świadczy o tym redakcja 
zapisu o zależności wasalnej plemion niesłowiańskich, znacząco odmienna 

58 Р. П. Дмитриева, Сказание..., s. 73–75, 87.
59 Tamże, s. 166–169.
60 J. Wolff, Ród Gedimina, Kraków 1886, s. 3, 5–6. 
61 Р. П. Дмитриева, Сказание..., s. 88.
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od redakcji Latopisu Laurentego, hipackiego i Radziwiłłowskiego przez nazy-
wanie Litwinów „najpierw odwiecznymi dannikami i koniokormcami”62 Rusi. 
Podkreślając zależny status Litwy, uwydatnia jednocześnie potęgę dawnej Rusi, 
tytułując jej władców „carami”, zamiast używać właściwego dawnej literaturze 
ruskiej terminu „książę” (князь), a państwo ruskie nazywając „carstwem”. Jeśli 
geneza „Latopiśca carów ruskich” rzeczywiście w jakiś sposób związana jest 
z Nowogródkiem, można go potraktować jako wyraz nastrojów prawosławnej 
elity Wielkiego Księstwa Litewskiego po unii krewskiej i przyjęciu katolicyzmu 
przez Litwę63. Od nazwania Litwinów „dannikami i koniokormcami” Rusi droga 
prosta do nazwania tak najwybitniejszego przedstawiciela narodu litewskiego, 
Giedymina. 

Latopisy ruskie nie znają Witenesa, jednak połocki biskub Jakub w wysta-
wionym przez siebie dokumencie dla Rygi, datowanym przez badaczy problemu 
na 1309 r., nazywa go swoim synem, co świadczy o ścisłym związku Połocka 
z tym władcą. Według Spirydona, Witenes jest smoleńskim „książątkiem”. 
Koresponduje to z pretensjami Smoleńska do zwierzchnictwa nad Połockiem. 
W legendzie podanej przez Spirydona, w przeciwieństwie do krzyżackiej, 
Giedymin nie zabija Witenesa, który ginie rażony piorunem (co sugeruje rękę 
Boską). Postać wspomnianego przez Spirydona Borejki ma także pewne histo-
ryczne konotacje ze Smoleńskiem. Zgodnie z Latopisem 1446 r. Wasil Borejko-
wicz był Witoldowym namiestnikiem smoleńskim. Wasil Borejkowicz był bez 
wątpienia postacią historyczną, gdyż Waissil Boreiken son występuje także we 
współczesnym źródle, w umowie salińskiej z Krzyżakami w 1398 r.64 Możliwe, 
że Borejkę przydano jako towarzysza Giedyminowi, kierując się tym, że był 
przodkiem Wasila Borejkowicza. Legenda mogła więc powstać pierwotnie na 
gruncie smoleńskim, a Krzyżacy mogli się z nią zapoznać w czasie pobytu u nich 
Fiodora Jurjewicza, syna ostatniego władcy niepodległego Wielkiego Księstwa 

62 Печера, Имь, Литва, испръва исконніи данници и конокормци, Зимгола, Корсь, 
Нерома сиречь Жемойть, Либь, cyt. za: І. A. Марзалюк, Людзі давнай Беларусі: этнакан-
фесійныя і сацыякультурныя стэрэатыпы (Х–XVІІІ стст.), Магілёў 2003, s. 172. Wolna 
ludność włościańska na Litwie w XIV w. zależała jednynie od państwa i dzieliła się na danników 
i służebnych. Koniokormcy dostarczali paszę dla stadnin. J. Ochmański, Historia Litwy, Ossoli-
neum 1982, s. 61–62.

63 І. A. Марзалюк, Людзі..., s. 172–173. Autor powołuje się na następujące wydania 
i prace: Летописец Переяславля-Суздальского, Москва 1851; В. Т. Пашуто, Образование 
Литовского государства, Москва 1959; Я. Н. Щапов, Княжеские уставы и церковь в Древней 
Руси XI–XIV вв., Москва 1989.

64 G. Kirkiene, Korzenie rodu Chodkiewiczów, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, z. 17, 2002, 
s. 54.
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Smoleńskiego, podbitego przez Witolda. Ponieważ ani Krzyżacy, ani Długosz nie 
wspominają o Borejce, Spirydon-Sawa przekazał zapewne pierwotny smoleński 
wariant legendy, adaptowany do ideologicznych potrzeb Tweru.

„List” Spirydona, zdaniem Dmitrijewej, stał się podstawą dla oficjalnych już 
dzieł moskiewskich: „Podania o wielkich książętach włodzimierskich” (Сказа-
ние о великих князях владимирских) i „Pokrewieństwa wielkich książąt litew-
skich” (Родство великих князей литовских). W „Pokrewieństwie” złagodzono 
ton opowieści o pochodzeniu litewskiej dynastii i usunięto zeń osobne wzmianki 
o książętach twerskich. Giedymin, chociaż początkowo nazwany niewolnikiem, 
w dalszej części tekstu tytułowany jest „wielkim księciem litewskim Giedymi-
nem Pierwszym”65.

Rosyjski badacz A. A. Zimin doszedł do wniosku, że tzw. Opowieść Czu-
dowska, którą Dmitrijewa potraktowała jako utwór powstały na bazie „Podania 
o wielkich książętach włodzimierskich” i „Listu” Spirydona-Sawy w latach czter-
dziestych XVI w., pochodzi z końca XV w., a spisano ją w związku z koronacją 
Dymitra-wnuka w 1498 r. Myśl Zimina rozwinęła Margarita E. Byczkowa. Jej 
zdaniem, ułożenie genealogii książąt litewskich byłoby wówczas naturalne, po-
nieważ Iwan III był prawnukiem Witolda, córkę Iwana III Helenę wydano za 
wielkiego księcia litewskiego Aleksandra, a wybitne stanowisko na dworze mo-
skiewskim zajmowali do 1499 r. potomkowie Giedymina – kniaziowie Patrikie-
jewowie. Czy możliwe jest jednak w takim wypadku przypisanie Giedyminowi 
niskiego pochodzenia? Byczkowa zdaje się uprzedzać to pytanie stwierdzając, że 
„koniuszy” to w ówczesnej hierarchii moskiewskiej najwyższy urząd dworski. 
Legenda o wywodzeniu się wielkich książąt litewskich od „koniuszego” Giedy-
mina pojawia się w księgach genealogii ponownie w siódmym dziesięcioleciu 
XVI w., jak również w końcu tego stulecia i na początku następnego. Powstanie 
i okresowe przypominanie tej legendy w lieraturze genealogicznej Byczkowa 
łączy z okresami napięcia w stosunkach pomiędzy państwem moskiewskim 
a polsko-litewskim. Kwestia protoplasty książąt litewskich ściśle wiąże się także 
z zagadnieniem zasięgu terytorialnego Litwy66.

Wariant rodowodu wielkich książąt litewskich autorstwa Spirydona nie 
wszedł w końcu do literatury oficjalnej, w której przyjęła się wersja o ich pocho-
dzeniu od książąt połockich. 

65 Р. П. Дмитриева, Сказание..., s. 93–94, 98–100, 211–212. 
66 M. E. Byczkowa, Legenda o pochodzeniu wielkich książąt litewskich. Redakcje moskiewskie 

z końca XV i XVI wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 20, 1976, s. 184–187, 190–191.
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Kazimierz Chodynicki uważał, że legenda o połockiej genealogii książąt 
litewskich jest wcześniejsza niż smoleńska. Jej początek związał z rękopisem 
Pogodina z XVI w. W rękopisie tym znajduje się tekst zatytułowany „Pokre-
wieństwo wielkich książąt litewskich” (Родство великих князей литовских),
w którym zapisano, że Rościsław, syn Rogwołoda Borysowicza miał syna 
Dawiła, ten syna Wida, którego ludzie zwali Wołkiem, Wid syna Trojana, Trojan 
syna Widena (Witienia). Synem Witienia miał być Giedymin. Zdaniem Cho-
dynickiego, w rękopisie tym powiązano genealogię książąt połockich z fanta-
styczną genealogią książąt litewskich z rękopisu Dubrowskiego, według którego 
pierwszym z przodków Giedymina jest niejaki Chwost, miał on syna Wołka, 
ten zaś syna Trojena i wnuka Witiena, ów z kolei był ojcem Giedyminia 
(Jedimana). Wyraźnie widać tu dążność do zniesławienia rodu Giedymina, 
zrealizowaną w sposób prymitywny, przez wymyślenie pogardliwych nazw jak 
Chwost i Wołk. W rękopisie Pogodina odrzucono Chwosta, dorobiono Dawiła, 
utożsamiono Wołka z Widem i dołączono genealogię książąt połockich. Oba 
wzmiankowane rodowody skonstruowano, jak się wydaje, na gruncie nowo-
grodzkim67. Genealogia książąt połockich w rękopisie Pogodina jest błędna, 
gdyż Rościsław, który panował w Połocku po Rogwołodzie-Wasilu Borysowiczu 
nie był jego synem, lecz synem Gleba mińskiego i przeciwnikiem Rogwołoda. 
Za powód do wywiedzenia książąt litewskich właśnie od Rościsława mógł po-
służyć wiadomy z latopisów fakt, że jego brat Wołodar wystąpił pod Horodźcem 
przeciwko Rogwołodowi-Wasilowi Borysowiczowi na czele litewskiego wojska. 
Jest to ten sam wątek, który posłużył redaktorowi „Kroniki Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i Żmudzkiego” do wymyślenia legendarnej bitwy pod Horodźcem 
między księciem Mingajłą a Połoczanami. 

Najbardziej rozbudowaną wersję o połockim pochodzeniu wielkich książąt 
litewskich zawiera kolejny rodowód pt. „Początek władców litewskich” (Начало 
государей литовских). Zabytek ten zachował się w szesnasto- i siedemnasto-
wiecznych rękopisach oraz w kompilacji moskiewskiej z XVI w., Latopisie Woskrie-
sieńskim. Pomnik ten powstał pomiędzy 1520 a 1548 r. W nowej wersji dodano, 
że przodkowie Giedymina wywodzą się od książąt połockich wypędzonych ze 
swej dzielnicy przez wielkiego księcia kijowskiego Mścisława Włodzimierzowi-
cza do Carogrodu. Pomysł ten oparto na autentycznym fakcie wypędzenia książąt 
połockich do Konstantynopola w 1129 r.68 Litwini (wilnianie) mieli przyjąć do 
siebie dzieci Rościsława Rogwołodowicza: Dawiła i Mowkołda. Synami Dawiła 

67 K. Chodynicki, Geneza..., s. 554–555. 
68 Tamże, s. 556.
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mieli być Wid (zwany Wołkiem) i Jerdeń (czyli historyczny Gierdeń). Od 
Mowkołda miał pochodzić Mindowg i jego synowie Wyszlieg (czyli Wojsiełk) 
i Domont. Giedymin miał być prawnukiem Wida, przez Projdzienia (czyli Troj-
dena) i Witienia (Witenesa)69. Być może za pretekst do włączenia wygnanych 
książąt połockich do rodowodu wielkich książąt litewskich posłużyła wyprawa 
(lub wyprawy) Mścisława na Litwę po zawładnięciu Połockiem. W Latopisie 
Woskriesieńskim jeszcze bardziej zaplątano rodowód Rościsława, od którego 
mieli pochodzić litewscy książęta, gdyż do Carogrodu zesłano nie Rościsława 
rzekomo Rogwołodowicza (w rzeczywistości Glebowicza) z rękopisu Pogodina, 
lecz Rościsława Wsiesławicza, stryja tego Rościsława70.

Zdaniem Chodynickiego, rodowód zamieszczony w Latopisie Woskrie-
sieńskim przedstawia dynastię Giedymina w jeszcze bardziej upokarzającej roli 
niż rękopis Pogodina71. Połockie pochodzenie było jednak o wiele lepsze niż 
koniuchostwo przypisane Giedyminowi przez Spirydona. Zmiana ta, zdaniem 
Dmitrijewej – która, tak jak i inni przywoływani w mojej pracy autorzy rosyjscy, 
nie ustosunkowała się do hipotez Chodynickiego – związana była z osobą żony 
Wasila III, Heleny Glińskiej (od 1533 r. regentki), spokrewnonej z wielkimi ksią-
żętami litewskimi. Ostatecznie odrzucił wersję o niskim pochodzeniu wielkich 
książąt litewskich syn Wasila III i Heleny Glińskiej, Iwan IV72.

Margarita Byczkowa również odwołuje się tylko do wersji przekazanej przez 
Latopis Woskriesieński. Stąd też błędnie uznała pojawienie się połockiej gene-
alogii książąt litewskich za próbę powiązania rodowodu Witenesa z książętami 
smoleńskimi. Obie wersje legendy traktuje zresztą jako wyraz terytorialnych 
pretensji wielkich książąt moskiewskich73.

Z wnioskami Byczkowej nie zgodził się Borys N. Floria. Jego zdaniem, 
najwcześniejszy wariant rodowodu wielkich książąt litewskich zawiera jednak 
„List” Spirydona-Sawy. Powstanie wersji o niskim pochodzeniu Giedyminowi-
czów przypisuje inicjatywie staromoskiewskiego bojarstwa z otoczenia Wasila 
III, które w ten sposób starało się zrównać swój status z moskiewskimi Giedymi-
nowiczami. Rzecz jasna, konstatuje dalej Floria, że ci drudzy nie mogli przyjąć 
takiej legendy. W danych zaś warunkach jedynie przedstawienie Ruryka jako 

69 RL, t. 2, s. 221–222.
70 K. Chodynicki, Ze studiów nad dziejopisarstwem rusko-litewskim (T. z. Rękopis raudański),

„Ateneum Wileńskie”, t. 3, 1926, s. 10–11. Autor błędnie tłumaczy nazwanie Rościsława Rogwoło-
dowiczem z uwagi na osobę pierwszego władcy połockiego Rogwołoda. 

71 K. Chodynicki, Geneza..., s. 556–557. 
72 Р. П. Дмитриева, Сказание..., s. 100.
73 M. E. Byczkowa, Legenda..., s. 188–191.
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protoplasty Giedyminowiczów mogło usprawiedliwić ich wysoką pozycję wśród 
moskiewskiego możnowładztwa. Taka genealogia Giedyminowiczów automa-
tycznie podawałaby jednak w wątpliwość podstawę prawną pretensji wielkich 
książąt moskiewskich do ruskich ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego jako 
części ojcowizny ich przodka Włodzimierza kijowskiego, gdyż do jego potom-
stwa należeliby także Jagiellonowie. Problem ten rozwiązało uznanie Giedymi-
nowiczów za gałąź połockich Rogwołodowiczów. Jako rzekomi potomkowie 
książąt – „izgojów”, zesłanych za nieposłuszeństwo wobec Włodzimierza Mo-
nomacha do Konstantynopola i pozbawionych udziałów w ziemi ruskiej, Giedy-
minowicze nie mieli praw do dziedzictwa Włodzimierza. Ponadto w Latopisie 
Woskriesieńskim dodano, że Litwa płaciła daninę książętom połockim. Dało to 
„historyczną” podstawę do twierdzenia przez Moskwę, że skoro wcześniej przy-
jęci na tron litewski Rogwołodowicze płacili z Litwy daninę władcom kijowskim, 
to nie tylko ziemia ruska, lecz także ziemia litewska jest dziedzictwem władcy 
moskiewskiego; a w końcu tytuł do domagania się tronu polskiego dla Iwana VI 
prawem dziedziczenia po Jagiellonach, jako „potomkach” Ruryka74.

Podsumowując dyskusję o przyczynach i celach stworzenia moskiewskiej 
legendy o smoleńskim lub połockim pochodzeniu Giedyminowiczów: otóż 
legenda „smoleńska” mogła powstać na gruncie smoleńskim na początku XV 
wieku, a jej moskiewski wariant pochodzi najwcześniej z końca tego stulecia, 
przy czym większość większość badaczy uważa, że najstarszą wersję przekazuje 
„List” Spirydona-Sawy z początku XVI w. Legenda „połocka” w ujęciu nowo-
grodzkim mogła być spisana równolegle z wersją smoleńską, chociaż jej osta-
teczna postać znana z Latopisu Woskriesieńskiego jest bez wątpienia najpóźniej-
sza. Wystarczającą przyczyną opracowania w Moskwie podań o pochodzeniu 
Giedyminowiczów ze Smoleńska lub Połocka mogły być wewnętrzne spory 
o status moskiewskich Giedyminowiczów. Jeśli nawet tak było, obie wersje 
legendy (w końcu zresztą połączone) wraz z opowieścią o rzymskim pochodze-
niu moskiewskich Rurykowiczów wykorzystywano do usprawiedliwienia pre-
tensji Moskwy do ziem ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego, a nawet Litwy 
właściwej75. Nie ma jednak żadnych bezpośrednich dowodów na to, by rzymska 
legenda litewska była reakcją na moskiewską twórczość historiograficzną. 

W legendzie litewskiej wyraźnie zaznacza się dążenie do wywyższenia 
Żmudzi, pierwszego miejsca osiedlenia rzymskiej szlachty, kosztem Litwy: 

74 Б. Н. Флоря, Родословие литовских князей в русской политической мысли XVI в., 
w: Восточная Европа в древности и средневековье, Москва 1978, s. 322–328.

75 W. Peltz, Suwerenność państwa w praktyce i doktrynie politycznej Rusi Moskiewskiej (XIV–
–XVI w.), Zielona Góra 1994, s. 211–213.
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„I od tego czasu państwo litewskie zaczęło się zwać i mnożyć od Żmudzi”76. Nie-
mniej jednak Palemon i jego towarzysze nie byli Żmudzinami ani tym bardziej 
Litwinami, lecz „Rzymianami”. Jak zauważył M. Ułaszczyk, opowieść nigdy nie 
nazywa „Wielkiego Księstwa Nowogródzkiego” litewskim lub żmudzkim. Istnieje 
ono samo w sobie, zajmując przy tym położenie w znaczeniu politycznym nawet 
wyższe niż Litwa lub Żmudź. W szczególności, wszystkie zdobycze rodu Pale-
mona na ziemiach ruskich legenda przypisuje wielkim książętom nowogródz-
kim77. Stolicę „Wielkiego Księstwa Litewskiego, Żmudzkiego, Nowogrodzkiego 
i Ruskiego” przenosi z Nowogródka do Kiernowa dopiero legendarny syn Szwin-
toroga Narymont. Cała więc ludność tubylcza, zarówno Żmudzini, jak i Litwini 
oraz Rusini, jest obiektem działania rzymskiej szlachty. Taka relacja pozwala 
wyrazić wątpliwość, czy rzymska legenda w kształcie zawartym w „Kronice 
Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego” ma charakter litewskiej legendy 
etnogenetycznej sensu stricto.

Rzymska legenda w wersji Gasztołdów na pewno nie mogła być reakcją na 
powstanie w Wielkim Księstwie Litewskim „narodu politycznego”. Jak słusznie 
zauważył Krzysztof Pietkiewicz, kryterium „narodu politycznego” pozostaje 
tylko hipotezą wobec niemożności ustalenia związku poszczególnych warstw 
społecznych z określoną świadomością grupową i ideologią narodową; to zaś 
jest możliwe dopiero z chwilą pojawienia się rodzimej literatury i historiografii78.
Literatura taka nie istniała w czasach Aleksandra, a jedynym rodzimym dziełem 
historiograficznym, które powstało za panowania Zygmunta Starego, jest właśnie 
„Kronika Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego”, której na pewno nie 
napisano w imieniu całego „narodu politycznego” Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, Ruskiego i Żmudzkiego. Z tego zaś wynika, że zawarta w niej legenda nie 
mogła być reakcją na tworzenie się „narodu politycznego”.

Rzymska legenda w postaci zachowanej w „Kronice Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i Żmudzkiego” służyła przede wszystkim do zrównania statusu 
urzędniczych rodów wyniesionych do władzy przez Witolda, tzw. panów, z Ja-
giellonami (chociaż pierwotnie mogło to dotyczyć tylko dawnych książęcych 
rodów Giedrojskich i Holszańskich). Grupa ta zdołała pozbawić wpływu na 
życie polityczne dawnych dynastów litewskich i ruskich, między zaś możno-
władcami a bojarami (szlachtą) istniała tak wielka przepaść w pozycji material-
nej, że deklarowana przywilejami równość stanowa stała się fikcją. Pod koniec 

76 U от того часу панство Литовъское почалося звати и множити от Жомойти, PSRL, 
t. 35, s. 129, podobnie s. 146, 194.

77 Н. Н. Улащик, Введение..., s. 150–151.
78 K. Pietkiewicz, Wielkie..., s. 79.
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XV w. ta stosunkowo wąska grupa społeczna osiągnęła taką potęgę, że zdołała 
w sposób formalny ograniczyć władzę wielkoksiążęcą. Panowie stali się faktycz-
nymi dysponentami państwa79. Interesom panów służyło także podkreślenie 
w legendzie prawa do wybierania przez nich władcy. Pierwsze miejsce w tej 
grupie przyznano Gasztołdom; legenda w znacznej mierze jest apoteozą dzia-
łalności Olbrachta Gasztołda, najwybitniejszego przedstawiciela tego rodu i naj-
potężniejszego spośród panów w tym okresie. W drugiej kolejności postępowali 
wzmiankowani w legendzie Moniwidowie i Dowojnowie. Pewną rolę w dziejach 
Wielkiego Księstwa przypisano też Rurykowiczom Druckim, ponieważ ród ten 
był spokrewniony z Gasztołdami. 

Mimo powyższych zastrzeżeń, rozmach zawartej w rzymskiej legendzie kon-
cepcji wskazuje na jej głębsze źródła. Przydanie sobie przez litewskie i żmudzkie 
możnowładztwo rzymskiego pochodzenia niewątpliwie miało na celu jego samo-
utwierdzenie się w kręgu cywilizacji łacińskiej. Jednocześnie było odpowiedzią 
na pogardliwe traktowanie przeszłości Litwinów przez Polaków i Rusinów. Jeśli 
legenda przedstawiona w „Kronice Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudz-
kiego” była reakcją na jakiś konkretny tekst, to tylko na „Roczniki” Długosza. 
Dla Długosza rzymskie pochodzenie Litwinów nie miało żadnej wartości samej 
w sobie; w jego intencji legenda ta mogła mieć wręcz antylitewski charakter80.
Według Długosza rzymscy przodkowie Litwinów, „najprymitywniejsi wśród 
ludzi północy byli zmuszeni do służenia Rusinom i do płacenia im nędznych 
danin tak, że każdemu wydawało się rzeczą dziwną, że im się tak poszczęściło, 
czy to dzięki własnemu męstwu, czy też wskutek gnuśności i lenistwa sąsiadów, 
że teraz rozkazują Rusinom, pod których rządami żyli prawie tysiąc lat jako tłum 
niewolników”81. Rzymska legenda zawierała jednak obiektywne przesłanki do 
przekształcenia jej w litewską legendę etnogenetyczną i tak też została odczytana 
przez czytelników „Kroniki”. 

Spośród polskich historyków do rzymskiej legendy krytycznie odniósł się 
jedynie Marcin Bielski, który uznał, że nie jest ona dostatecznie uzasadniona. 
Marcin Kromer i Augustyn Rotundus dali jej wiarę, zastępując jedynie Palemo-
na niejakim P. Libonem. Ostatecznie Maciej Stryjkowski uznał imię Palemon za 
skażone imię Publiusza Libona, dowódcy floty rzymskiej Juliusza Cezara. Jedynie 

79 Tamże, s. 201.
80 Б. Н. Флоря, Русь и „русские” в историко-политической концепции Яна Длугоша,

w: Славяне и их соседи. Этнопсихологические стереотипы в средине века, Москва 1990, 
s. 16–28.

81 Jan Długosz, Roczniki..., ks. X, s. 220.
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Jan Łasicki rozumiał, jak się wydaje, historyczne konotacje imienia Palemon, 
twierdząc, że rzymscy przybysze płynęli przez Morze Czarne82.

Legendę o Palemonie odrzucił Michalon Litwin, autor napisanego 
w połowie XVI w. w języku łacińskim traktatu „O zwyczajach Tatarów, Litwinów 
i Moskwicinów” (De moribus Tartarorum, Lituanorum et Moschorum fragmina 
X multiplici historia referata). Pod tym pseudonimem ukrył się Wencław Mi-
kołajewicz z Mejszagoły, rodowity Litwin, katolik, pochodzenia bojarskiego, 
drobny posiadacz wiejski. Wencław Mikołajewicz był protegowanym Olbrachta 
Gasztołda; pracował u niego być może od początku działalności notarialnej. 
Dzięki Gasztołdowi zrobił też dalszą karierę – dostał się do kancelarii wielko-
książęcej83.

Wencław  związał się z Olbrachtem Gasztołdem na tyle wcze-
śnie, że mógł znać autora legendy o Palemonie. Na pewno znał samą legendę 
i rozumiał jej polityczne implikacje. Podejmując wątek Długosza, świadomie 
wybrał linię pochodzenia Litwinów od żołnierzy Juliusza Cezara (model mo-
narchiczny) w odróżnieniu od zwolenników Pompejusza (model republikańsko-
arystokratyczny)84. Jego zdaniem, przodkami Litwinów byli rzymscy żołnierze 
i obywatele, wysłani niegdyś do kolonii (in colonias), by odpędzić od swoich 
granic narody scytyjskie (gentes Scythicas), lub – co uważa za bardziej ścisłe – byli 
to uczestnicy wyprawy Juliusza Cezara na Brytanię, zaniesieni burzami oceanu 
na brzegi Żmudzi. Rzymscy przybysze pokonali najpierw Jaćwięgów, a potem 
Rusinów (Roxolanos, Ruthenos), nad którymi, tak jak nad Moskwicinami (Moscis)
panowali zawołżańscy Tatarzy. Wzmianka o tych Tatarach to niewątpliwie remi-
niscencja opowieści „Kroniki Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego” 
o „zawołżańskim carze Bałakłaju”. Na czele każdego ruskiego zamku stali tatarscy 
baskakowie. Wygnani zostali przez przodków Litwinów – Italów (Italis), którzy 
później zaczęli nazywać się Litalami (Litali), a w końcu Litwinami (Litvani).
Litwini z właściwą sobie odwagą, wybawiwszy naród ruski z niewoli tatarskiej, 
opanowali ogromne obszary ziem ruskich i zdobyli koronę dla swego księcia 
Mendoga, który przyjął chrzest z Rzymu.

W ujęciu Michalona Litwina rzymska legenda służy już bez wątpienia nie 
tylko wąskiej grupie panów rady, lecz całemu narodowi litewskiemu. Polemicz-

82 Iohan. Lasicii Poloni, De diis Samagitaum caeterorumque Sarmatarum et falsorum Christia-
norum, Basileae 1615, s. 42–43.

83 J. Ochmański, Michalon Litwin i jego traktat „O zwyczajach Tatarów, Litwinówi Moskwici-
nów” z połowy XVI wieku, w: tenże, Dawna Litwa. Studia historyczne, Olsztyn 1986, s. 144–152. 

84 M. Ročka, Mykolas Lietuvis, Vilnius 1988, s. 78–80.
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ne ostrze jego wywodu z pewnością skierowane jest przeciwko ruszczyźnie. 
Stosunek autora do języka ruskiego oddaje poprzedzające wywód rzymskiego 
pochodzenia Litwinów stwierdzenie: „My uczymy się pisma moskiewskie-
go, które nie zawiera niczego starodawnego, nie ma niczego, co by pobudzało 
męstwo, bo język ruski był obcy dla nas Litwinów, to znaczy Italów, z italskiej 
krwi pochodzących (cum idioma Ruthenum alienum sit a nobis Lithuanis, hoc 
est Italianis, Italice sanguine oriundis)”85. Niechęci do ruszczyzny panującej 
w Wielkim Księstwie Litewskim Michalon Litwin nie przenosi na Moskwicinów; 
jego myśl cechuje wręcz pewne „rusofilstwo”86.

Nie wiadomo, czy pogląd Michalona Litwina podzielał szerszy krąg jego 
współczesnych. Zdaniem Jana Jakubowskiego, mniej więcej do połowy XVI 
wieku język ruski był uważany za narodowy język Litwinów87. Jednakże pro-
tektor Wencława , Olbracht Gasztołd, na pewno był tego samego 
zdania o języku ruskim co Michalon Litwin. Jako kanclerz litewski i główny 
twórca Statutu litewskiego 1529 r., chyba jako pierwszy z szesnastowiecznych 
autorów napisał w sprawie przekładu Statutu na język łaciński: e Rutheno Statuta 
ipsa ut in Barbaro sonant, directe de verbo ad verbum translata88.

Podczas przygotowywania drugiego Statutu Litewskiego (1566) dyskusja 
nad językiem, w jakim ma być ogłoszony, nabrała ostrości. Augustyn Rotundus 
i Piotr Rojzjusz nalegali na zastąpienie języka ruskiego łaciną. Przeciwstawili 
im się miejscowi prawnicy, a w szczególności pisarz kancelarii wielkoksiążęcej 
Marcin Wołodkowicz. Poparł ich kanclerz Eustachy Wołłowicz, w wyniku czego 
Statut ogłoszono w języku ruskim89. Nie od rzeczy będzie przypomnieć w tym 
miejscu, że obrońcy ruszczyzny byli protestantami, a zwolennicy łaciny – kato-
likami i cudzoziemcami.

Sprawę zastąpienia ruszczyzny łaciną podniósł ponownie Augustyn Ro-
tundus (Mieleski) w przedmowie do swojego przekładu drugiego Statutu litew-
skiego na język łaciński, którego rękopis ofiarował królowi Stefanowi Batoremu 
w 1576 r. Rotundus przypomniał królowi o rzymskim pochodzeniu Litwinów 
i śladach łaciny w mowie ludu. Język łaciński uznał za bardziej odpowiedni dla 
Litwy niż „nieznany ów i barbarzyński, wspólny z wiecznym i dziedzicznym 

85 Mykolas Lietuvis, Apie tortoriu, lietuvių ir maskvėnų papročius, vertė I. Jurginis, Vilnius 
1966. Facsimile pierwszego wydania (Basileae MDCXV), s. 23..

86 Михалон Литвин, О нравах татар, литовцев и москвитян, перевод В. И. Матузовa,
ред. А. Л. Хорошкевич, Москва 1994, s. 50.

87 J. Jakubowski, Stosunki..., s. 63.
88 Cyt. za: M. Jučas, Unia polsko-litewska, Toruń 2004, s. 217.
89 С. Падокшын, Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры, Мінск 2002, s. 107.
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wrogiem – Moskwą”. Miał też nadzieję, że przy poparciu króla język łaciński zo-
stanie „przywrócony” Litwie i w nim będą spisywane prawa litewskie. Wydanie 
Statutu po rusku wywołało, jego zdaniem, skargi i spory, gdyż język ruski w prze-
ciwieństwie do łaciny nie ma stałych zasad gramatyki i każdy tumaczy zwroty 
prawnicze jak mu się podoba. Należy więc pisać po łacinie lub ułożyć gramatykę 
języka ruskiego. Jednakże nawet najlepsze prawa spisane po rusku będą mogły 
być czytane tylko na Litwie i w sąsiedniej wrogiej Moskwie, bowiem język ruski 
nigdzie indziej nie jest używany, za wyjątkiem kilku narodów pozostających 
w jarzmie Turków90.

Pogłosem dyskusji nad wprowadzeniem łaciny jako języka narodowego 
Litwinów zamiast ruskiego jest wypowiedź Lwa Sapiehy w przedmowie do 
trzeciego Statutu litewskiego z 1588 r.: „A jeśli jakiemuś narodowi wstyd jest 
praw swoich nie znać, tym bardziej nam, którzy nie w jakimś obcym języku, lecz 
w swoim własnym prawa mamy spisane”91. Ten własny to język ruski, co jasno 
stwierdzono w rozdziale IV, art. 1 Statutu: „Pisarz ziemski ma po rusku, literami 
i słowami ruskimi, wszystkie listy, wypisy i pozwy pisać, a nie innym językiem 
i słowami”92.

Wypowiedź Sapiehy to jednak głos Rusina. Chociaż Litwini nie uznali 
w końcu łaciny za swój język narodowy, z czasem odwrócili się również od rusz-
czyzny. Pod koniec XVI w. zresztą problemem nie była już dominacja języka 
ruskiego, lecz polskiego. Mikołaj Dauksza w polskiej przedmowie do wydane-
go w 1599 r. swojego przekładu „Postylli katolickiej” J. Wujka wyraził troskę 
o losy języka litewskiego i przedstawił program jego odrodzenia jako narodowe-
go języka Litwinów93. Z żalem zauważył, że „sam nasz litewski naród dla umie-
jętności języka polskiego i w nim biegłości do jakiego zaniedbania, opuszczenia 
i niemal odrzucenia język swój własny przywiódł, każdy snadnie widzi, lecz jak 
słusznie, nie wiem kto pochwali”. Zarazem jednak Dauksza życzliwie wyrażał 
się o języku polskim, który – jego zdaniem – „nam przez owe miłe zjednocze-
nie W[ielkiego] X[ięstwa] naszego z sławną Koroną Polską niemal przyrodzony 
jest”94. Drugie wydanie yrzeciego Statutu litewskiego ogłoszono w 1614 r. już 

90 J. Jakubowski, Stosunki..., s. 69–70.
91 А если которому народу встыд прав своих не умиети, поготовю нам, которые не 

обчым яким языком, але своим власным права списаные маем... Статут Вялікага княства 
Літоўскага 1588. Тэксты. Даведнік. Каментарыі, Мінск 1989, s. 48.

92 Писар земъский маеть по руску, литерами и словы рускими, вси листы, выписы 
и позвы писати, а не иншым езыком и словы. Статут Вялікага..., s. 140.

93 Z. Stoberski, Historia literatury litewskiej, Ossolineum 1986, s. 16–20; J. Jakubowski, Sto-
sunki..., s. 71.

94 Cyt. za: J. Ochmański, Historia..., s. 147.
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w przekładzie na język polski. W tym języku ukazały się także następne wydania 
z lat 1619 i 1648.

Bez względu na subiektywne przyczyny i cele powstania rzymskiej legendy 
litewskiej, obiektywnie wypaczała ona historię ziem ruskich Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Chociaż rola Rusinów w elicie Wielkiego Księstwa znacznie wzrosła 
w tym czasie, nie ma żadnych dowodów, by podjęli oni jakąkolwiek próbę eks-
pansji ideologicznej. Niezwykłe wydaje się to, że jawna agresja ideologiczna Li-
twinów nie wywołała właściwie żadnej reakcji ze strony Rusinów. Nieznany jest 
jakikolwiek tekst, który przedstawiałby własną, ruską wizję historii Wielkiego 
Księstwa, odpowiadającą potrzebom czasu i obalającą litewskie wymysły. Prze-
pisywano jedynie Latopis 1446 r., a nawet ogólnoruskie latopisy, jak np. Latopis 
Awramki. Wszystkie przytaczane przez J. Suchockiego rzekome dowody na ów-
czesną ruską działalność pisarską w tej dziedzinie mają w rzeczywistości jeśli 
nie moskiewski, to litewski charakter. Nikt z miejscowych Rusinów nie pokusił 
się nawet o twórcze wykorzystanie moskiewskiej legendy o Giedyminowiczach 
jako gałęzi Rogwołodowiczów (jak to czynią jeszcze dzisiaj niektórzy historycy 
białoruscy). 

Trudno jednoznacznie wskazać na przyczyny takiego stanu rzeczy. Stosunki 
między obiema grupami etnicznymi na początku XVI w. były raczej napięte, 
o czym świadczy bunt Michała Glińskiego. Wywodzący się z prawosławnych 
kniaziów pochodzenia tatarskiego Gliński był pierwszym katolikiem w swojej 
rodzinie. Powody jego buntu były przede wszystkim osobiste. Stronnictwo Gliń-
skich nie miało wcześniej żadnych separatystycznych planów. Dopiero w ostat-
niej chwili podjęto agitację religijną, wskazując na niebezpieczeństwo grożące 
prawosławiu. W pertraktacjach z Moskwą i Krymem Gliński otrzymał (wia-
rołomne zresztą) gwarancje, że zdobyte grody i ich terytoria mają się znaleźć 
w jego posiadaniu. Projekt odnowienia państwa kijowskiego nie zapewnił jednak 
Glińskiemu szerszego poparcia ruskich ziomków95.

Jednym ze skutków buntu Glińskiego okazało się zajęcie Smoleńska przez 
Moskwę w 1514 r. Stratę tę mocno odczuł żywioł ruski w Wielkim Księstwie 
Litewskim, gdyż Smoleńsk był dotąd jego głównym ośrodkiem intelektualnym, 
tam rodziły się wcześniej koncepcje Wielkiego Księstwa jako państwa litewsko-
-ruskiego. Po jego utracie centrum ruskiego życia intelektualnego przeniosło się 
do Wilna. 

95 A. Krupska, Przekaz Rumiancewski „Ruskiego wriemiennika” jako źródło genezy i przebiegu 
buntu Michała Glińskiego, w: Historia i współczesność, red. A. Kunisz, t. 6. Z zagadnień historiogra-
fii od czasów antyku do XVI wieku, Katowice 1982, s. 126.
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Drugim co do znaczenia ośrodkiem miejskim Wielkiego Księstwa Litew-
skiego był Połock. Zastanawia więc brak prób jakiejkolwiek miejscowej re-
fleksji historiograficznej związanej z dziejami ziemi połockiej. Wasil Waronin 
twierdzi, że mieszkańcom Połocczyzny właściwa była silnie rozwinięta samo-
świadomość regionalna. Jednakże przytoczone przez niego dowody ich świado-
mości historycznej są nieliczne. W skierowanym około 1464 r. do Rygi liście 
namiestnika połockiego Olechny Sudimontowicza znajduje się deklaracja: 
„A Połock jest, chwaląc Boga, miastem sławnym, jak i niektóre, a nie jest 
niższe w godności ani we wszystkim, ani od Wilna, ani Malborka, ani Gdańska”96.
W 1512 r., w czasie wojny z Moskwą, litewscy panowie rada zwrócili się do 
mistrza Zakonu Inflanckiego z listem, w którym ostrzegają, że jeśli Wasil III 
zajmie Połock, Witebsk i Smoleńsk, Zakonowi nie uda się utrzymać z nim 
pokoju, gdyż połocczanie uważają, że granice ziemi połockiej sięgały aż do 
morza, a miasto Ryga zostało im siłą odebrane (mowa tu o sytuacji politycznej 
na przełomie XII i XIII w.; niemieckie miasto Rygę założono w 1201 r.). Przekazu 
ustnego nie można oczywiście wykluczyć, jednak co najmniej równie prawdo-
podobne jest przechowanie tej informacji w jakimś miejscowym latopisie97.

W pierwszej ćwierci XVI w. hieromnich Aleksy, najwybitniejszy przed-
stawiciel miejscowej prawosławnej elity intelektualnej, bibliotekarz soboru 
św. Sofii, zwraca się do połocczan: „Pokłon i błogosławieństwo księciu, i bojarom, 
i mężom Połoczanom od Aleksego”. Zapis ten odznacza się świadomą archaiza-
cją języka, a także leksyki socjalnej i politycznej. Na początku XVI w. nie mogło 
być przecież mowy o własnym księciu, a określenie „mężowie Połoczanie” wła-
ściwe było dla znacznie wcześniejszego okresu – pierwszej połowy XV w.98 Być 
może jednak zwrot Aleksego trzeba potraktować jako nawiązanie do tradycji 
państwowej najbliższej sercu połocczan – tradycji oligarchicznej republiki ku-
pieckiej, którą autor siedemnastowiecznej Kroniki litewskiej i żmudzkiej określi 
jako „rzeczpospolitą”, a istotę jej ustroju jako „połocką wolność albo Wenecję”99.
Z punktu widzenia takiej tradycji dzieje dynastii połockich nie miały większego 
znaczenia – najpierw przyzywano i odwoływano Rogwołodowiczów, a potem 
zamieniono ich na władców litewskich.

96 Cyt za: В. Варонін, Полаччына і палачане ў нацыянальна-культурным і рэлігійным 
жыцці Вялікага княства Літоўскага першай паловы XVI ст., „Białoruskie Zeszyty Historycz-
ne”, z. 17, 2002, s. 212–213.

97 В. Варонін, Палітычны..., s. 59.
98 Tamże, s. 213–214.
99 PSRL, t. 32, s. 20–21.
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W zasadzie wszystko, co ówcześni połocczanie mówią o swoim mieście, 
ogranicza się do nazywania go „sławnym”. Być może, gdyby województwo 
połockie miało wówczas swoją „dynastię” wojewodów, taką jak Gasztołdowie 
w województwie nowogródzkim, zadbano by o napisanie odpowiedniej historii 
w interesie miejscowego możnowładztwa. Jednakże, chociaż wielki książę litew-
ski Witold nadał Połockowi prawo wyboru swojego namiestnika, prawo to nie 
było respektowane przez Wilno. Większość piętnastowiecznych namiestników 
połockich i wszyscy szesnastowieczni wojewodowie w XVI w. byli katolikami, 
żaden nie pochodził z Połocczyzny100. Zacierano też ślady miejscowej tradycji, 
gdyż nowo utworzonemu na początku XVI w. wojewodztwu połockiemu odgór-
nie nadano herb z wizerunkiem jelenia, bez jakiegokolwiek związku z wczesniej-
szą heraldyką połocką101. Co więcej, wojewodą połockim w latach 1514–1519 
był Olbracht Gasztołd. Najpotężniejszy miejscowy ród Korsaków wywodził się 
od Fiodora, „starszego z bojarów” Andrzeja Olgierdowicza połockiego. Prawdo-
podobnie tenże Fiodor należał do pierwszych namiestników połockich miano-
wanych przez Witolda. Jego wnuk Wasil Dymitrowicz Korsak (pierwszy z rodu 
noszący ten przydomek) był jednym z namiestników połockich w latach 1400–
–1407. Nieformalna, lecz niezwykle ważna posada „starszego z bojarów” istniała 
także w Nowogrodzie Wielkim i Pskowie. Starszym z bojarów połockich w XV 
i na początku XVI w. zawsze był któryś z Korsaków. Prawosławni bojarzy 
Korsakowie, chociaż poparli Andrzeja Połockiego i Świdrygiełłę, należeli do 
warstwy urzędniczej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie mieli więc żadnych 
powodów do kontestowania legendy o panowaniu w Połocku prawosławnych 
„Ginwiłowiczów”, gdyż sami, w sensie przenośnym, do nich należeli. Prawdo-
podobnie ich przede wszystkim dotyczy przekaz „Kroniki Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i Żmudzkiego”, że w Połocku panował ustrój wiecowy i „mężowie 
Połoczanie” do czasów Mingajły i po śmierci Gleba obywali się bez księcia102.

Źródła niezbędne do napisania ruskiej wersji historii Wielkiego Księstwa 
Litewskiego niewątpliwie w tym czasie istniały, skoro twórcy „Kroniki Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego”, fałszując dzieje Połocka, korzystali 
z jakiegoś latopisu typu Latopisu hipackiego, a być może nawet z jakichś latopisów 
połockich, co sugeruje w swej pracy Jerzy Zajac. Autor ten przypuszcza nawet, 
że utrata tych źródeł była w znacznym stopniu uwarunkowana przeciwieństwem 

100 В. Варонін, Палітычны..., s. 29–30.
101 А. Шаланда, Сымболіка й геральдыка Полацкае дзяржавы ў X-XV ст.ст., „Спадчына” 

2003, № 6, s. 37.
102 PSRL, t. 35, s. 130, 147, 195, 216.
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ich wymowy z oficjalną historiografią Wielkiego Księstwa Litewskiego103. Jest 
to jednak zbyt daleko idąca supozycja. Skoro latopisy istniały i korzystali z nich 
redaktorzy „Kroniki” w latach dwudziestych XVI w., mogli z nich, przynajmniej 
wcześniej, zrobić użytek także prawosławni Rusini. Najwyraźniej jednak połocka 
elita ruska nie odczuwała takiej potrzeby. Mieszkańcy Połocczyzny wierni byli 
Wielkiemu Księstwu Litewskiemu, Ruskiemu i Żmudzkiemu, co udowodnili 
odpierając pod wodzą Olbrachta Gasztołda najazd moskiewski latem 1518 r. 

Niezwykle ważną przyczyną ruskiego milczenia wobec agresywnej litewskiej 
legendy był bez wątpienia brak własnej elity intelektualnej, zdolnej podjąć litew-
skie wyzwanie. Żaden z badaczy dziejów owej legendy nie wątpi w rolę wykształ-
cenia, jakie litewska elita odebrała w Akademii Krakowskiej i w czasie podróży po 
Europie Zachodniej, a zwłaszcza do Włoch. Tymczasem krakowski uniwersytet 
ukończył w tym czasie tylko jeden bezsporny Rusin, Franciszek Skoryna z Połocka. 
Skoryna był być może jedynym wschodniosłowiańskim humanistą swego czasu104.
Pisarstwo Skoryny jest całkowicie ahistoryczne (o swoim ukochanym Połocku 
może powiedzieć tylko to, co wszyscy – że jest to „gród sławny”). Niemniej 
jednak, jak domyśla się Adam Maldzis, podjęta przez Skorynę działalność wy-
dawnicza w języku ruskim mogła wzbudzić obawy gorącego patrioty litewskiego 
i najważniejszego z inicjatorów napisania „Kroniki Wielkiego Księstwa Litew-
skiego  i Żmudzkiego”, Olbrachta Gasztołda. Zdaniem Maldzisa, to właśnie 
Gasztołd mógł doprowadzić do usunięcia Skoryny z Wilna w połowie lat trzy-
dziestych XVI w. i zmuszenia go do wyjazdu z Wielkiego Księstwa105. Społeczeń-
stwo ruskie straciło w Skorynie swego jedynego intelektualistę zdolnego przy-
najmniej teoretycznie do przeciwstawienia Litwinom własnego obrazu dziejów 
swego kraju.

W 1563 r. car Iwan IV Groźny zdobył Połock i popędził w niewolę ponad 
11 tysięcy jego mieszkańców. Miasto rozgrabiono; rozkradziono przy tym bi-
bliotekę soboru św. Sofii. Ofiarą Moskwicinów mogły paść wówczas połockie 
latopisy. Odtąd Połock nawet teoretycznie nie mógł być ośrodkiem ruskiej myśli 
historiograficznej.

Usunięcie najdawniejszych dziejów księstwa połockiego z historiografii 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego i Żmudzkiego przypieczętował Maciej 
Stryjkowski swoją Kroniką polską, litewską, żmódzką i wszystkiej Rusi, wydaną 

103 Ю. Заяц, История..., s. 91.
104 H. Rothe, Sounds and Words: Reflections on Reading Skaryna, „The Journal of Byelorussian 

Studies”, vol. 5, 1988, no. 1, s. 27–28.
105 А. П. Лапінскене, А. І. Мальдзіс, Перазовы сяброўскіх галасоў. Беларуска-літоўскае 

ўзаемадзеянне ад старажытнасці да нашага часу, Мінск 1988, s. 29–36.
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w 1578 r. w Królewcu. Kronika Stryjkowskiego, napisana w przystępnym polskim 
języku, natychmiast zdobyła ogromną popularność i utrzymała ją do końca 
XVIII w. W tym okresie była podstawowym dziełem historycznym dotyczącym 
przeszłości Litwy i Rusi.

Stryjkowski dużo miejsca poświęca sprawom „sławnego narodu ruskiego”, 
co docenili jego ruscy czytelnicy. Lektura Długosza i innych polskich historyków 
pozwoliła mu na napisanie dziejów Rusi niezależnie od „Kroniki Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego i Żmudzkiego” oraz sprostowanie wielu jej niedorzeczności. 
Chociaż bez zastrzeżeń wierzył w rzymskie pochodzenie Litwinów, szczegółowo 
ukazał początkową wasalną zależność plemion litewskich od Rusinów, wymienił 
liczne zwycięstwa ruskich wojsk nad litewskimi i podkreślał przewagę kulturalną 
Rusi nad Litwą106. Jak już była o tym mowa, siedemnastowieczna historiografia 
ukraińska przejęła od Stryjkowskiego nie tylko teorię „jafetyckiego” pochodze-
nia narodu ruskiego, lecz także koncepcję Halicza jako drugiego Kijowa.

Niestety, dawna Ruś Stryjkowskiego to wyłącznie państwo kijowskie i ha-
lickie. Ostatecznie usunął z dziejów ziem białoruskich państwowość połocką, 
czyniąc pierwszego znanego władcę Połocka, Rogwołoda, władcą Pskowa: 
„A w tym czasie posłał do Rechwolda, książęcia pskowskiego, (który też był 
z Waregów na to księstwo przyszedł prosząc u niego córki Rochmidy w mał-
żeństwo. Ale Rochmida, iż wiedziała Włodzimierza być nieprawego łoża (bo go 
Swentosław z Malussą miłośnicą miał), nie chciała na to pozwolić, ale za Jaro-
pełka brata jego i nieprzyjaciela w małżeństwo się brała, od którego też dziewo-
słębów oczekiwała. Potym Włodzimierz, rozgniewany iż był wzgardzon, wnet 
z onym wojskiem gotowym, na Rechwolda pskowskiego podniósł wojnę, którego 
poraziwszy dobył Pskowa, a samego Rechwolda i dwu synów zabił przy nim, 
Rochmidę też poniewoli sobie wziął w małżeństwo”107.

Informację o tym, że Rogneda (Rochmida) była księżną pskowską, której ojca 
Rogwołoda (Rechwolda) zabił Włodzimierz powtórzył Stryjkowski raz jeszcze 
w opowieści o tym władcy108. Fragment o Rogwołodzie i Rognedzie jako dyna-
stach pskowskich Stryjkowski przepisał niemal dosłownie z „Zapisków o Mosko-
wii” Zygmunta Herbersteina. Autor ten Rogwołoda nazywa Rochwolochdem; 
natomiast Rogneda to dla niego, tak jak i dla Stryjkowskiego – Rochmida109.

106 І. А. Марзалюк, Людзi..., s. 182; Macieja Stryjkowskiego, Kronika..., t. 1, s. 202, 217, 
219–221, 233–234.

107 M. Stryjkowskiego, Kronika..., t. 1, s. 124.
108 Tamże, s. 126.
109 С. Герберштейн, Записки о Московии, перевод с нем. А. И. Маленина и А. В. Назарен-

ко, вступ. статья А. Л. Хорошкевич, рeд. В. Л. Янин, Москва 1988, s. 62–63. Psków (starorus. 
Pleskow) często mylono z Połockiem z racji podobieństwa nazw. 
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Połock pojawia się w dziele Stryjkowskiego dopiero jako gród, który otrzymał 
od Włodzimierza jego syn Iziasław (Izasław), a połocka linia wnuków Rogwoło-
da w ogóle u niego nie istnieje. Z polskiej historiografii Stryjkowski wprowadził 
do swej pracy motyw walki kijowskich Jarosławiczów z Wsiesławem połockim, 
lecz tego ostatniego uznał za jednego z Jarosławiczów: „Bo Izasław, któremu się 
był Kijów dostał i Wsewołod, który trzymał perejasławskie księstwo, zbuntowali 
się na Wizesława brata, książę połockie, i pojmali go chytrze z dwiema synami 
jego i osadzili do więzienia w Kijowie”110. Stryjowski opowiada o włączeniu się 
Bolesława Śmiałego do tego konfliktu, ucieczce Wsiesława do Połocka i zajęciu 
tego miasta po ucieczce Wsiesława do Waregów przez Iziasława wspomaganego 
przez Polaków. Iziasław uczynił księciem połockim swego syna Mścisława (Mie-
cława), a po jego śmierci drugiego syna, Światopełka (Swantopelka)111. Świato-
połk miał władać równocześnie księstwem nowogródzkim112. Natomiast Wsie-
wołod miał osadzić swojego niewymienionego z imienia syna w Turowie113.

Dalszą historię ziem białoruskich Stryjkowski wspomina w sposób epizo-
dyczny, o ile miała związek z historią Polski. Za Kadłubkiem przedstawił 
„odzyskanie” w 1179 r. przez Kazimierza Sprawiedliwego Brześcia i zdobycie 
Drohiczyna114. Drohiczyn uważał za stołeczne miasto Jaćwięgów, którzy „byli 
jednego narodu z Litwą i z Prusy staremi i z Połowcy”. Rozsiedlenie Jaćwięgów 
opisał przy tym szeroko: „A Podlasze wszystko aż do Prus z Wołynia począw-
szy osiedli byli, Nowogródek też zamek i okoliczne włości w Litwie trzymali”115.
W ten sposób przygotował „grunt historyczny” pod zajęcie Nowogródka 
i Podlasia przez legendarnego Skirmonta.

Trzynastowieczne dzieje ziem białoruskich przedstawia w zasadzie zgodnie 
z „Kroniką Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego”, chociaż nie bez 
własnej inwencji historycznej i pisarskiej. Najazd tatarski pod wodzą Batu datuje 
błędnie na lata 1212–1216. W rok później Montwił Gimbutowicz miał wysłać 
wojsko pod dowództwem swego syna Erdziwiła na ruską stronę Wilii, co przy-
niosło zajęcie przez Litwinów ziemi nowogródzkiej, grodzieńskiej i brzesko-dro-
hickiej oraz tytuł wielkiego księcia nowogródzkiego dla Erdziwiła. 

Barwnie opowiada też dalsze dzieje Nowogródka i Połocka. Legendar-
ną relację o budowie przez Borysa Ginwiłowicza połockich cerkwi wzbogacił 

110 M. Stryjkowski, Kronika..., t. 1, s. 163.
111 Tamże, s. 163–165.
112 Tamże, s. 170.
113 Tamże, s. 164.
114 Tamże, s. 202–203.
115 Tamże, s. 183.
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np. opisem tej budowy, opartym na własnych obserwacjach poczynionych 
w Połocku i okolicy: „a na to budowanie przeważnym kosztem aż z Lifland, 
cegłę, wapno, alabaster i insze potrzeby w strugach Dźwiną rzeką wożono. 
A tego każdy najdzie i dziś jawne świadectwo, kamień w Dźwinie wyniosły, 
od Dzisny, dzisiejszego naszej pamięci założonego miasta, mila, a od Połocka 
siedm, między Drissą a Dzisną, na niż do Rygi płynąc, na którym kamieniu 
jest krzyż ruskim wyryty kształtem, taki [tu w książce obraz krzyża, niezgodny 
z rzeczywistym – przyp. O. Ł.] a tego książęcia Borissa napis pod nim: wspo-
moży Hospody raba swojoho, Borissa syna Gynwiloweho! ruskimi literami, 
co mnie ukazował jeden kupiec z Dzisny, gdy nas kilko żołnierzów z Witebska 
w strugu jechało do Dinamuntu nad Inflanckie morze, a iżeśmy tam w tym miejscu 
z przygody nocowali, strugi do brzegu przypchnąwszy, do tegośmy się kamienia 
w czołnie wozili, chcąc widzieć starożytną dawność rzeczy”116. Napisu w postaci: 
„Borysa syna Ginwiłowego” nie mógł widzieć, gdyż na wszystkich tzw. Boryso-
wych kamieniach figurowało jedynie imię Borysa, w rzeczywistości Wsiesławo-
wicza. Stryjkowski nie był fałszerzem, udowodnił w swoim dziele, że 
występująca w „Kronice Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego” połocka 
księżniczka Paraskowia nie mogła stać się katolicką św. Praksedą, gdyż ta była 
rodowitą rzymianką117. W wypadku wspomnianego napisu pamięć zapewne 
spłatała mu figla: Borys według kronik, które pisarz miał w ręku, miał być synem 
Ginwiła. Ujrzawszy imię Borysa wykute w kamieniu, uznał je za dowod na ist-
nienie takiego księcia, rzecz jasna – „syna Ginwiłowego”. Z czasem skojarzenie 
to w pamięci historyka widocznie stało się „faktem” i pewien był tego, że widział 
napis w przytoczonej przez siebie formie. 

Rzekome panowanie „Ginwiłowiczów” w Połocku służy Stryjkowskiemu za 
argument na rzecz dziedzicznych praw historycznego księcia litewskiego Tow-
ciwiła do Połocka. Opisując wyprawę Towciwiła, Erdziwiła i Wykinta na ziemie
ruskie z polecenia Mendoga, Stryjkowski konstatuje: „Jakoż im się w ruskich 
stronach poszczęściło, bo Towciwił, albo Theophil, Połocko wziął, dochodząc 
prawa dziedzicznego po Wasilu Rechwiołodzie, który też był Litwin, i po Hlebie, 
synu jego, a Wikunt witebskim, a Erdziwił zaś albo Aruidos, w smoleńskim księ-
stwie i w druckim kilko przygródków z włościami opanował”118.

Stryjkowski przedstawił dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego 
i Żmudzkiego zgodnie ze swoją wiedzą historyczną. Odpisy różnych redakcji 
„Kroniki Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego” uważał przy tym za 

116 Tamże, s. 241–242.
117 Tamże, s. 242–243.
118 Tamże, s. 285–286.
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ruskie latopisy ze względu na ich język; tym większą dawał im wiarę, przed-
stawiając podporządkowanie ziem białoruskich Litwinom. Niemniej jednak 
pominięcie niemal całej przedlitewskiej historii ziem białoruskich, a zwłaszcza 
całkowicie błędne przedstawienie historii Połocka zadało ruskiej świadomości 
historycznej w Wielkim Księstwie Litewskim cios wręcz druzgocący – najpo-
pularniejsze dzieło historyczne epoki pozbawiało tutejszych Rusinów jedynej 
możliwej nielitewskiej tradycji dynastycznej, a co za tym idzie, również państwo-
wej (chcę przy tym wyraźnie zaznaczyć, że chodzi mi wyłącznie o możliwość 
konstrukcji takiej tradycji zgodnie z duchem epoki, a nie o faktyczny status hi-
storycznego księstwa połockiego, co jest odrębnym zagadnieniem).

W XVI w. na ziemiach białoruskich nie powstał żaden tekst historyczny, 
ukazujący ich dzieje średniowieczne z punktu widzenia Rusinów. Niestety, 
oprócz prac Witala Waronina nie dysponujemy publikacjami, które poruszałyby 
problem świadomości historycznej mieszkańców innych niż Połock i Połocczy-
zna miast i ziem białoruskich w XVI w. Świadomość historyczną połocczan jej 
badacz musiał zresztą odtwarzać z drobnych ułamków. Po stracie Smoleńska 
i zniszczeniu Połocka głównym ośrodkiem miejskim na wschodzie Białorusi stał 
się Mohylew. Nawet tak wnikliwy badacz historii Mohylewa jak Igor Marzaluk 
nie zdołał odszukać żadnych świadectw świadomości historycznej mohylewian 
w XVI w. Trudno jednak oczekiwać, by ich świadomość historyczna była głębsza 
niż połocka, gdyż miasto to było tylko kupiecką faktorią. 

Stryjkowski wywarł ogromny wpływ na piśmiennictwo w języku ruskim. Jego 
dzieło kompilowano w pierwszej połowie XVII w. zarówno w języku białoruskim, 
jak ukraińskim. Powstała wówczas „wyłożona w języku ruskim (диалектом 
руским есть зложона)” tzw. „Wielka kronika” (Летопис, то есть Кройника 
великая), rękopiśmienne dzieło złożone z trzech części. Część pierwsza, 
„Kronika wszystkiego świata”, oparta jest na pracy Marcina Bielskiego pod tym 
samym tytułem. Podstawą dwóch następnych części, „Kroniki sławianoruskiej 
o państwach ruskich, polskich i litewskich” (Кройника славяноруская о пан-
ствах русских, полских и литовских) i tzw. Kroniki litewskiej i żmudzkiej (Вывод 
и початок о Великом Князстве Литовском и Жмойтском) była Kronika 
Macieja Stryjkowskiego, chociaż twórca „Kroniki sławianoruskiej” korzystał 
z dzieł także innych, oprócz Stryjkowskiego, kronikarzy polskich – Gwagni-
na, Kromera, a także z ruskich latopisów, natomiast twórca Kroniki litewskiej 
i żmudzkiej – również z Gwagnina i latopisu typu Kroniki Bychowca119.

119 В. А. Чамярыцкі, Вялікая хроніка, EHB, t. 2, s. 537–438; А. И. Рогов, Русско-поль-
ские культурные связи в эпоху Возрождения: Стрыйковский и его Хроника, Москва 1966, 
s. 296–297.
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„Kronikę litewską i żmudzką” różni od jej pierwowzoru autorstwa Stryjkow-
skiego tylko wzmianka o tym, że do księstwa połockiego należał niegdyś Brześć. 
Podczas gdy Stryjkowski pisze o wyprawie Kiernusa i Gimbuta „ku Brasławiu, 
który dziś Litewskim zowią, a należał w ten czas do księstwa połockiego”120, ano-
nimowy kompilator w miejsce Brasławia wstawia właśnie Brześć, chociaż gród 
ten w zasadzie nigdy nie należał do księstwa połockiego. Wzmianka ta kore-
sponduje jedynie z przekazem Tatiszczewa o księciu Włodzimierzu Wołodaro-
wiczu mińskim, do którego Brześć miał należeć około 1182 r.121 Zdaniem Jerzego 
Zajaca, zamiana Brasławia na Brześć nie może być wynikiem pomyłki, ponieważ 
kompilator wyjaśnia, że Brześć на той час належал до князства Полоцкого122.
Wyjaśnienie to jest jednak tylko przekładem tekstu Stryjkowskiego odnośnie do 
Brasławia, możemy więc mieć tu do czynienia ze zwyczajną pomyłką tłumacza. 
Poza omówioną wzmianką, „Kronika litewska i żmudzka” nie wnosi niczego 
interesującego do tekstu Stryjkowskiego. 

 Kronika litewska i żmudzka jest wyjątkiem, jeśli chodzi o recepcję litew-
skiej legendy w kulturze ruskiej Wielkiego Księstwa. Mimo braku miejscowej 
tradycji historycznej, Rusini Wielkiego Księstwa nie przyjęli na ogół za swoją 
wersji jego historii stworzonej przez Litwinów i upowszechnionej przez Stryj-
kowskiego. Pozbawieni własnego obrazu lokalnej przeszłości, odwoływali się 
do dawnych dziejów Kijowa. Zapoczątkowali ów zwrot książęta Druccy, według 
wszelkiego prawdopodobieństwa odgałęzienie połockich Rogwołodowiczów 
w linii Borysa Wsiesławicza123, których w „Kronice Wielkiego Księstwa Litew-
skiego i Żmudzkiego” uznano, zapewne nie bez ich zgody, za potomków rze-
komego księcia kijowskiego Dymitra. Późniejszy, siedemnastowieczny rodowód 
wyprowadza ich bezpośrednio od Włodzimierza Wielkiego, nazwanego 
„Włodzimierzem Druckim, jedynowładcą Czarnej i Białej Rusi i księciem ki-
jowskim”124. Rodowód Marcjana Ogińskiego, który jako ostatni z możnowład-
ców przeszedł z prawosławia na katolicyzm, w 1689 r. wyprowadzono w prostej 

120 M. Stryjkowski, Kronika..., t. 1, s. 86.
121 O wiarygodności wzmianki Tatiszczewa zob. J. Powierski, Identyfikacja księcia brzeskie-

go z przekazu mistrza Wincentego, w: Między Wileńszczyzną a Prusami. Polityka, społeczeństwo, 
kultura. Księga pamiątkowa poświęcona jubileuszowi pięćdziesięciolecia pracy naukowej i siedem-
dziesięciopięciolecia urodzin prof. dr hab. Wacława Odyńca, pod red. J. Włodarskiego, Gdańsk 
1998, s. 75–110.

122 PSRL, t. XXXII, s. 17; Ю. Заяц, История...., s. 88.
123 В. Насевіч, Род князёў Друцкіх у гісторыі Вялікага княства Літоўскага (XIV–XVI 

стст.), w: Старонкі гісторыі Беларусі, Мінск 1992, s. 83. Moskiewskie odgałęzienie Druckich 
uznało się za potomków nieznanego źródłom historycznym Romana, rzekomego syna jednego 
z książąt wołyńskich, Aleksandra Wsiewołodowicza Bełskiego. Tamże, s. 84. 

124 І. А. Марзалюк, Людзі..., s. 194.
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linii od świętych męczenników Borysa i Gleba, po których Ogińscy mieli także 
odziedziczyć herb Brama125. Natomiast wielkie rody niekniaziowskiego pocho-
dzenia uznawały się za potomków Palemona i jego towarzyszy. Od Palemona 
wyprowadził ród Radziwiłłów Rotundus, z czasem do potomków towarzyszy Pa-
lemona dołączyli Pacowie, a także ruscy Sapiehowie126. Rusini Chodkiewiczowie 
zadowolili się dorobieniem im przez Stryjkowskiego pochodzenia od Żmudzina 
Borejki127.

Na początku XVII w., wraz z wykształceniem miejscowej mieszczańskiej 
elity umysłowej, w jej twórczości i dokumentach pojawiają się liczne wątki hi-
storyczne.

Wcześniej przedstawiłem już poemat mohylewskiego prawosławnego miesz-
czanina Tomasza Jewlewicza pt. Labirynt... (Kraków 1625). Przypomnę tylko, 
że autor poematu odwołuje się wyłącznie do dziejów Kijowa i Halicza, w jego 
dziele nie ma żadnych odniesień do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przywoła-
nie przeszłości nie tylko Kijowa, lecz także Halicza świadczy o tym, że źródłem 
wiedzy historycznej Tomasza Jewlewicza było dzieło Stryjkowskiego.

Przypomnę także, że inny przedstawiciel mohylewskiego rodu Jewlewiczów, 
Ignacy napisał również po polsku w 1659 r. w Połocku (pozostającym wówczas 
w ręku moskiewskim) utwór historyczny pod łacińskim tytułem Quod felix 
faustum fortunatumque sit. Dzieło Ignacego Jewlewicza oparte jest na Kronice
Stryjkowskiego, chociaż Jewlewicz korzystał także z Długosza i Herbersteina128.
O Stryjkowskim prawosławny pisarz wyraża się nadzwyczaj pochlebnie: „Który 
historyk, lubo był katolik rzymski, ale przyznać mu, że nad inszych, prawie 
wszytkich, dzieje ruskie najszczyrzej, miłując prawdę i całość ojczyzny swej, 
sprawiedliwie i barzo dostatecznie opisał”129. Z dzieła Stryjkowskiego na strony 
utworu Jewlewicza trafili w sposób mechaniczny „wszyscy Biełorussacy” i „Bie-
łorussacy litewscy”130, nie ma więc powodu, by traktować te terminy jako wyraz 
etnicznego samookreślenia kompilatora131. Jewlewicz pisze historię całej dawnej 
Rusi, którą nazywa „naszą”. Odróżnia jednak, jak już była o tym mowa, współ-
czesną sobie „Białą Ruś” od „Małej Rusi”, przez którą rozumie ziemie ukraińskie 
podległe Chmielnickiemu. 

125 Tamże, s. 194.
126 E. Kulicka, Legenda..., s. 17–18.
127 G. Kirkiene, Korzenie..., s. 54–55.
128 І. А. Марзалюк, Людзі..., s. 191–193. 
129 RGADA, ф. 381, оп. 1, ед. хр. 389, k. 1–1 v.
130 Tamże, k. 9–9 v.
131 Wbrew twierdzeniu I. Marzaluka, Людзі..., s. 192.
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Zdaniem Igora Marzaluka, „fakty świadczą o tym, że prawosławna ludność 
ruska traktowała w XVI i XVII w. Wielkie Księstwo Litewskie jako »swoje« 
państwo. Jednakże, jak wynika ze źródeł narracyjnych, Wielkie Księstwo Litew-
skie traktowano tylko jako »współczesną Ojczyznę« która w wyniku pewnych 
okoliczności zajęła miejsce »dawnej Ojczyzny« – Rusi Kijowskiej”132. Stwierdzenie 
to wymaga pewnego uściślenia. W XVI w. nie powstało żadne źródło narracyjne, 
wyrażające poglądy Rusinów Wielkiego Księstwa Litewskiego na jego historię. 
Natomiast w spisanych na terenie Białej Rusi naracyjnych źródłach z XVII w. 
(o miejscu powstania Kroniki litewskiej i żmudzkiej niczego nie wiadomo) nie 
przejawia się żaden patriotyzm litewski, lecz wyłącznie ruski, w zależności od 
sytuacji powiązany czasem z deklaracjami wierności dla króla polskiego lub cara 
moskiewskiego. Patriotyzmu litewskiego nie widać też w osiemnastowiecznych 
utworach historycznych z terytorium Białej Rusi.

Mohylewska kronika Surty i Trubnickiego, której pierwszą część napisał 
w 1693 r. Trofim Surta, zaczyna opis dziejów miasta od założenia Kijowa 
w roku 430. Wcześniej wzgórza, na których powstał Kijów, odwiedzić miał 
św. Apostoł Andrzej, który błogosławił je i postawił tu krzyż. Podróżując w górę 
Dniepru, apostoł Andrzej miał błogosławić także wzgórza, na których zbudowa-
no później Mohylew. Następna wzmianka historyczna odnosi się do założenia 
miasta przez Zygmunta Starego, „króla polskiego” w 1526 r.133 O Konstantym 
Pokłońskim Surta pisze wyłącznie źle. Zdaniem kronikarza, Pokłoński próbował 
samodzielnie zdobyć miasto w 1655 r. przed Radziwiłłem, lecz został odparty 
przez mieszczan. Surta przekazuje też plotkę, że Pokłoński w rzeczywistości był 
popowiczem z Czernihowa i zebrał „hultajstwo skąd mógł”134. Jemu również, 
jak już o tym była mowa w rozdziale piątym, kronikarz przypisał wymordo-
wanie mohylewskich Żydów. Na ogół można odnieść wrażenie, że Surta stara się 
zminimalizować związek Mohylewa z osobą pułkownika białoruskiego.

Do ogólnoruskiej tradycji odwołują się także napisane w XVIII w. po 
polsku Dzieje miasta Witebska, znane też jako Latopis Pancernego i Awierki. 
Rocznik sporządzony przez Michała Pancernego na początku XVIII w., 
w latach sześdziesiątych tegoż wieku przepisał i uzupełnił Stefan Awierko. 
Według Pancernego, Witebsk założyła księżna Olga w 974 r., wcześniej „zbiwszy 
Jaćwingów i Pieczyngów”. Przeprawiwszy się przez rzekę Dźwinę, Olga noco-
wała z wojskiem i upodobała sobie górę, na której zbudowała zamek drewniany 

132 Tamże, s. 188.
133 PSRL, t. 35, s. 239.
134 Tamże, s. 242.
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i nazwała od rzeki Wićby Witebskiem. Spędziwszy tu dwa lata, przeniosła się do 
Kijowa. Jej wnuk Włodzimierz po przyjęciu chrztu ufundował arcybiskupstwo 
połockie. Do najdawniejszej historii odnosi się jeszcze wzmianka z roku 1171 
o św. Eufrozynie, która miała zbudować cerkiew św. Spasa w Połocku i została 
mniszką, a jej ciało przewieziono do Kijowa135. Litewskie dzieje zaczynają się 
w latopisie od opowieści o założeniu Wilna przez Giedymina, powtórzonej za 
Stryjkowskim136. Kronikarz pisze też, że Olgierd pojął za żonę córkę księcia 
twerskiego „Marynę, alias Ulianę” i otrzymał Witebsk w posagu od księcia 
twerskiego. Połączono tu w jedną osobę dwie żony Olgierda: Marię, córkę 
księcia witebskiego Jarosława, i Ulianę, córkę księcia twerskiego Aleksandra. 
Odnotowano też, że książę litewski Jagiełło został ochrzczony i pojął królew-
nę polską za żonę, „złączywszy Litwę z Polską”. Kronikarz wspomina ponadto 
o św. Kazimierzu – pisze o nim tylko, że był królewiczem polskim137, ani słowa 
zaś o tym, że jest patronem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nazwa „Wielkie 
Księstwo Litewskie” nie pojawia się zresztą w kronice witebskiej ani razu, co naj-
lepiej świadczy o stosunku miejscowych kronikarzy do tradycji państwowości 
litewskiej.

Przegląd treści latopisów i kronik związanych z ziemiami Białej Rusi una-
ocznia, że zacieranie przedlitewskiej historii ziem białoruskich trwało bardzo 
długo. Zerwanie z miejscową tradycją historyczną pod koniec XVI w. było 
tylko zakończeniem wielowiekowego procesu. Najważniejsze ziemie białoruskie 
znalazły się w orbicie politycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie 
XIII w. Ruskich mieszkańców tych ziem odpowiednio wcześnie zaczęto pozba-
wiać własnych tradycji państwowych. Być może już wtedy zaprzestano latopisa-
nia, gdyż wszelkie wzmianki w litewskich kronikach i pracy Tatiszczewa, które 
mogą choćby hipotetycznie pochodzić z latopisów połockich, dotyczą okresu 
przedlitewskiego. Gdyby pod koniec XIV w. Andrzejowi Olgierdowiczowi połoc-
kiemu udało się obronić proklamowaną przez siebie niepodległość „Królestwa 
Ruskiego”, niewątpliwie w najlepszej wierze „dorobiono” by mu pochodzenie od 
książąt połockich. Tak samo prawdopodobnie potraktowano by jego przyrod-
niego brata Świdrygiełłę, wyniesionego w Połocku na Wielkie Księstwo Ruskie. 
Historię piszą jednak zwycięzcy. Zamierzone usuwanie tradycji połockiej widać 
wyraźnie już w Latopisie 1446 r. Ukształtowana ostatecznie na początku XVI w. 
przez „Kronikę Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego” oficjalna wersja 

135 Tamże, t. 32, s. 193.
136 Tamże, s. 194.
137 Tamże, s. 194.
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historii Wielkiego Księstwa Litewskiego obowiązywała do czasu rozbiorów Rze-
czypospolitej. Ruscy mieszkańcy Wielkiego Księstwa odwoływali się jedynie do 
najdawniejszych dziejów Rusi Kijowskiej. 

Większa część Białej Rusi – w tym jej główne ośrodki: Połock, Mohylew 
i Witebsk – położona była na terytorium dawneg księstwa połockiego. Jednak 
jego mieszkańcy nie mieli własnej, „białoruskiej” tradycji historycznej, różnej 
od kijowskiej czy nawet lwowskiej tradycji ziem ruskich Korony. Do końca 
XVIII w. postać św. Eufrozyny, w połowie poprzedniego stulecia uznanej za 
opiekunkę Białej Rusi przez Symeona Połockiego, będzie jedyną więzią łączącą 
mieszkańców tego kraju z ich najdawniejszą historią.

W tych okolicznościach trzeba stwierdzić, że w okresie przedrozbiorowym 
nie istniała historiografia białoruska, lecz dwie osobne i nieciągłe historiogra-
fie: „staroruska” („kijowska”) i litewska. Napisanie historii Białorusi w Wielkim 
Księstwie Litewskim okazało się niemożliwe. W feudalnym państwie, w którym 
prawa obywatelskie należały tylko do szlachty, ta zaś w większości uważała się za 
Litwinów, nie było żadnej siły społecznej zdolnej do stworzenia odmiennej niż 
litewska wizji własnych dziejów.
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ZAKOŃCZENIE

Nazwa „Biała Ruś” pojawia się w XIII stuleciu w anonimowym traktacie geo-
graficznym Desc riptiones terrarum, w zamyśle autora poświęconym Tatarom. 
Świat autora „Opisu krajów” to zarysowujący się po raz pierwszy w dziejach 
ludzkości światowy system polegający na rozszerzeniu związków i oddziaływań 
dotąd stosunkowo izolowanych gospodarek. W świecie tym przede wszystkim 
istnieje zjawisko globalnej dystrybucji ludzkiej kreatywności1. Nasz anonim 
słyszał o tym, że na zachód od Europy leży ląd, który można zidentyfikować 
jako Amerykę. Znał Jana z Piano Carpiniego musiał więc wiedzieć, że najdalej 
na wschód leży Mandżuria i Korea. Nie wiadomo, co napisał (lub napisałby) 
o Tatarach. Wielka to szkoda, przede wszystkim dlatego, że przy okazji być może 
podałby więcej informacji o „Białej Rusi”. 

Pojęcie „Biała Ruś” narodziło się w epoce ekspansji świata zachodniego 
na wschód Europy, przejawiającej się w nawracaniu pogan i prawosławnych 
– „schizmatyków”, a przerwanej na pewien czas przez Tatarów. Jeśli nazwa 
„Biała Ruś” miała wówczas jakiekolwiek znaczenie symboliczne, to należy go 
szukać w symbolice kolorów Kościoła katolickiego, której kanon ustalił papież 
Innocenty III. W symbolice tej kolor biały oznacza sukcesję apostolską kapłana 
zarówno w stosunku do tych, co są wewnątrz, jak i tych, którzy są na zewnątrz 
Kościoła. Kolor biały w działalności misyjnej na Rusi mógł więc symbolizo-
wać prawo do zwierzchnictwa nad Kościołem wschodnim, które ma papież 
jako Pontifex Maximus. Nazwę „Rusini Biali” można też tłumaczyć zgodnie 
z przenośnym znaczeniem łacińskiego słowa albus – „przyjazny”. „ Biali” 
to dla katolickich misjonarzy Rusini „przyjaźni”, bo uznawali zwierzchnictwo 
papieskie, w przeciwieństwie do Rusinów „schizmatyków”. Dlatego też „Białej 
Rusi” z „Opisu krajów” należy szukać na pograniczu jaćwiesko-litewsko-
ruskim, we włościach władców uznających w owym czasie zwierzchnictwo 
papieskie: wokół Drohiczyna Daniela Romanowicza, Nowogródka Mendoga 

1 J. Kieniewicz, Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa 2003, 
s. 120–121.
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i przede wszystkim Połocka Towciwiła. Autor „Opisu” uważał, że Europa obej-
muje świat wschodniego chrześcijaństwa, do władzy nad którym pretendo-
wali też Tatarzy. Ujmując rzecz inaczej, jego zdaniem „Biała Ruś” wraz z całą 
Rusią należy do Europy. Czyż nie wyraźny to ślad dyskusji o granicach Europy 
i Eurazji, toczonych także i dziś? Pogląd ten pozwala uznać, że autorem pierw-
szej wzmianki o „Białej Rusi” był czeski dominikanin Henryk, wysunięty przez 
Daniela na biskupa Jaćwieży.

Pierwsza wzmianka o „Rusinach Białych” pojawia się na początku XIV w. 
w polskim „Żywocie św. Kingi”, w którym męża błogosławionej Kingi, Kolo-
mana, nazwano „królem Rusinów Białych”. Nawet jeśli odrzucić hipotezę, że 
określenie to jest wcześniejszego pochodzenia niż wzmianka o „Białej Rusi” 
w „Opisie krajów”, jest to pierwszy zapis, która pozwala dokładnie zlokalizować 
„ziemię Rusinów Białych” – ziemię halicką.

Ułożenie kolejnych wzmianek o „Białych Rusinach” i „Białej Rusi” w po-
rządku chronologicznym pozwala zrozumieć, że nie były to nazwy wędrowne, 
przypadkowo odnoszone do różnych krajów i ich mieszkańców, lecz nazwy 
ekspandujące. Ich rozpowszechnienie można zobrazować jako efekt wywo-
łany przez kamień wrzucony do wody. Przyjmijmy, że Ruś to zbiornik wodny 
o nieregularnych brzegach, wytyczonych przez granice tejże Rusi, do którego 
na początku XIV w. w południowo-zachodnim jego zakątku, w Haliczu, wrzu-
cono jak kamień nazwę „Biali Rusini”. W połowie XIV wieku rozchodzące się 
po wodzie kręgi sięgają Bełza i Włodzimierza Wołyńskiego, dalej Izborska 
i Połocka, a na początku następnego stulecia dochodzą do granic Rusi, obejmu-
jąc Psków, Nowogród Wielki, Smoleńsk, Twer, Moskwę i Kijów. Dalej była już 
tylko „Złota Baba” (Aurea Vetula).

Nazwy „Biali Rusini” i „Biała Ruś” były już wówczas czysto literackie i prze-
nosiły się od jednego autora do drugiego. Łańcuch zapożyczeń można ustalić 
z niemal całkowitą pewnością. Z zagionych kronik węgierskich trafiły do 
„Żywotu św. Kingi” i węgierskiej kroniki Janosa Ketyi (Anmin); od Ketyi do 
Petera Suchenwirta i Jana z Czarnkowa. Równocześnie Henryk Mügeln na pod-
stawie kronik węgierskich stworzył obok „Białych Rusinów” także „Czarnych 
Rusinów”. Z poezją opiewającego wyprawy austriackich Krzyżaków Suchenwirta 
nazwy „Biali Rusini” i „Biała Ruś” trafiły do Krzyżaków nad Bałtykiem. Ulryk 
Richental miał już solidną bazę źródłową, pisząc o „Białej Rusi” i „Białych Rusi-
nach” w czasie soboru konstancjańskiego. Od siebie dodał jeszcze „Czerwonych 
Rusinów”. Po soborze konstancjańskim nazwę „Biała Ruś” znano już w całej 
Europie, chociaż nie miała żadnego konkretnego znaczenia terytorialnego. 

Przodkowie dzisiejszych Białorusinów przyjęli tę nazwę za własną dość 
późno, bo dopiero w drugiej połowie XVI w. pod wpływem polskiej literatu-
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ry historyczno-geograficznej. Zwyczaj używania tej nazwy, znanej już Janowi 
z Czarnkowa, wznowił w literaturze polskiej Włoch Kallimach. Jego koncepcję 
rozwinął Jan ze Stobnicy, dla którego „Białą Rusią” były wszystkie kraje ruskie 
Wielkiego Księstwa Litewskiego i Nowogród Wielki. Marcin Kromer zmniej-
szył „Białą Ruś” nie tylko o Nowogród Wielki, lecz także o Wołyń i Podlasie, 
a w końcu również o Kijowszczyznę. Jego „Biała Ruś” przybrała w ten sposób 
kontury dzisiejszej Białorusi.

Mieszkańcy terytorium dzisiejszej Białorusi w XVI w. mieli własny system 
wyobrażeń o podziałach regionalnych Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na 
wschodzie, nad Dnieprem i Dźwiną, mieściła się „Ruś”. Od południa „Ruś” grani-
czyła z Kijowszczyzną, „Ukrainą”; od północnego zachodu z „Litwą”, obejmującą 
część dzisiejszych ziem białoruskich, z Grodnem, Nowogródkiem i Mińskiem; 
na południowym zachodzie z „Polesiem”, krainą wokół Pińska; na zachodzie zaś 
leżało „Podlasie”, które jeszcze na początku XVII w. widziano w granicach sprzed 
1569 r., z Brześciem włącznie. Wkrótce jednak włączono Brześć do „Polesia”.

Nazwy „Biała Ruś” mieszkańcy ziem naddźwińskich i naddnieprzańskich 
zaczęli używać jako własnej po wyzwoleniu Połocka przez Stefana Batorego 
w 1579 r. Po raz pierwszy dokładne granice tubylczej „Białej Rusi” można wy-
tyczyć dla początku XVII w. „Białą Ruś” lokowano wówczas na terytorium tej 
części „Rusi”, która leżała na „Wierzchu”. „Wierzch” to niezwykle stare pojęcie 
geograficzne, oznaczające wierzchowisko Dniepru, Dźwiny i Wołgi oraz ich 
dopływów. W połowie XVII w. w skład „Białej Rusi” weszło „Ponizowie”, część 
dawnego „Niżu” Dnieprowego w granicach Wielkiego Księstwa. W ten sposób 
„Biała Ruś” objęła całe terytorium szesnastowiecznej „Rusi” w Wielkim Księstwie 
Litewskim. Taki kształt terytorialny Białej Rusi utrzymał się do końca istnienia 
Rzeczypospolitej.

W 1586 r. pojawił się pierwszy „Białorusin”, Salomon Rysiński spod Witeb-
ska. To, że Rysiński uznał się za Białorusina było wielkim przełomem intelek-
tualnym. Trudno inaczej potraktować wymyślenie nie istniejącej dotąd nazwy 
własnej całego narodu. Jako Białorusin Rysiński uważał się także za Słowianina, 
obywatela Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Sposób myślenia Rysińskiego o narodowości jest bez wątpienia nowatorski. 
Wcześniej w Wielkim Księstwie Litewskiem narodowość była ściśle związana 
z wyznaniem. Chociaż zdarzały się wyjątki, z reguły Rusin był prawosławny, 
a Litwin – katolikiem. Reformacja przyniosła przełamanie tradycyjnych stereo-
typów etniczno-wyznaniowych i wzrost poczucia narodowego. W związku 
z tym można zaryzykować stwierdzenie, że Rysiński mógł pomyśleć o sobie 
jako Białorusinie nie tylko dlatego, że był humanistą, lecz także dlatego, że był 
protestantem. Mimo wszelkich zastrzeżeń, myśl Rysińskiego jawi się jako nowo-
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czesna. Przez następnych trzysta lat nie poczyniono w tej dziedzinie na Białorusi 
ani kroku naprzód. W XIX w., nazywanym okresem odrodzenia narodowego, 
białoruska myśl narodowa krążyła wokół tematów wyznaczonych przez Rysiń-
skiego: wartości kultury chłopskiej i języka ludu, a większość przedstawicieli 
tego odrodzenia była językoznawcami, folklorystami bądź literatami, Polakami, 
Litwinami i Białorusinami w jednej osobie.

Myśl zarówno Rysińskiego, jak i późniejszych pisarzy miejscowego pocho-
dzenia cechowało przekonanie, że Białorusini należą do szerszej wspólnoty 
„sarmackiej”. Podstawy białoruskiej idei narodowej tkwią zatem w sarmackiej 
kulturze Rzeczypospolitej.

Pojawienie się białoruskiej idei państwowej związany jest z osobą pułkowni-
ka białoruskiego Konstantego Pokłońskiego, którego wypada uznać za w ogóle 
pierwszego białoruskiego polityka sensu scricto. W jego działalności widać 
dążenie do utworzenia na terytorium Białej Rusi autonomicznej jednostki pań-
stwowej na wzór Wojska Zaporoskiego. Konstanty Pokłoński był wielokrotnym 
zdrajcą. Zdradził króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego Jana Kazimierza 
na rzecz hetmana Wojska Zaporoskiego Bohdana Chmielnickiego, tego zaś na 
rzecz cara Wielkiej i Małej Rosji Aleksego Michajłowicza. Cara z kolei zdra-
dził, powracając na stronę polsko-litewską. Wnet jednak znów zdradził Jana 
Kazimierza, przysięgając wierność królowi szwedzkiemu Karolowi Gustawowi, 
którego porzucił dla służby u elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma, 
aż wreszcie powrócił pod panowanie Jana Kazimierza. Czasy były ciężkie, lecz 
nawet na tle ogólnego upadku przywiązania do monarchów wolty Pokłońskiego 
są czymś wyjątkowym. 

Nie ma jednak powodów by wątpić, że Pokłoński działał z pobudek 
ideowych. Bez wątpienia chodziło mu o „wyzwolenie uciśnionej Rusi”. Rozpatry-
wana z punktu wierności idei narodowej, a nie państwu, działalność Pokłońskie-
go nabiera innego wymiaru niż zwykła prywata. Zdrada wpisana jest w początki 
każdego nowego ruchu narodowego, jest jego grzechem pierworodnym. Przy-
stępując do walki o własne państwo dla swego narodu, ideolog musi zdradzić 
dotychczasową ojczyznę myślą, a polityk czynem. Bohdan Chmielnicki musiał 
zdradzić Rzeczpospolitą, w gruncie rzeczy nie miał wyboru, jeśli chciał pozo-
stać przywódcą narodowym. Inaczej przedstawia się problem zdrady Janusza 
Radziwiłła. Radziwiłł jest bohaterem narodowym Litwinów (a także dla niektó-
rych Białorusinów), bo zerwał unię z Polską. W przeciwieństwie do Rusinów, 
Litwini mieli jednak dość narzędzi, by prowadzić walkę polityczną w ramach 
Rzeczypospolitej, przede wszystkim własne państwo z całym aparatem władzy 
wykonawczej i wojskiem. Nie wydaje się więc, by Radziwiłł, w przeciwieństwie 
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do Chmielnickiego, musiał zdradzić z przyczyn narodowych (zakładając, że nie 
kierował się tylko prywatą). Można powiedzieć, że Radziwiłłowi tylko wydawało 
się, że musi zdradzić Rzeczpospolitą, by ratować Wielkie Księstwo Litewskie. 
Ponieważ błędnie ocenił sytuację, czekał go szybki upadek. Pokłoński jako pra-
wosławny Rusin odczuwał wewnętrzny imperatyw buntu przeciwko uciskającej 
prawosławnych Rzeczypospolitej. W latach 1648–1649 Janusz Radziwiłł pokazał 
jednak prawosławnym Rusinom w Wielkim Księstwie Litewskim, że nie są 
w stanie samodzielnie stawić czoła temu państwu. Jakakolwiek białoruska pań-
stwowość w ramach Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego była niemożliwa, 
ale też niemożliwa była w ramach państwa Wojska Zaporoskiego, które dążyło 
do opanowania całej Rusi. Dla polityka takiego jak Pokłoński miejsca pomię-
dzy Radziwiłłem a Chmielnickim nie było dopóki sytuacji nie zdestabilizowała 
całkowicie interwencja trzeciej strony, mianowicie Moskwy. W takich okolicz-
nościach dla polityka dążącego do zbudowania nowej państwowości Białej Rusi 
zarówno zdrada Rzeczypospolitej i Wojska Zaporoskiego, jak i opowiedzenie się 
po stronie Moskwy były czymś nieuchronnym. Swój wybór sam zresztą dość 
szybko uznał za tragiczną pomyłkę.

 Sytuacja na Białej Rusi po wybuchu wojny moskiewskiej do złudzenia 
przypomina położenie Białorusi w latach 1917–1920. Kraj zalewają obce 
wojska. Pękają dotychczasowe struktury państwowe i społeczne. Działalność 
białoruskich polityków i wojskowych, niemal bez wyjątku wywodzących się 
z obozu rewolucyjnego, tak jak wcześniej działalność białoruskich pułkowników, 
sprowadza się do prób stworzenia jakiejkolwiek formy państwowości i własnej 
siły zbrojnej – w sojuszu to z bolszewicką Rosją, to z Niemcami, to z Ukrainą, 
to z Polską, a nawet z Litwą. Białoruscy politycy i wojskowi wzorowali się zresztą 
na polityku, który sam podawał się czasem za Białorusina: na Józefie Piłsud-
skim. Pułkownik Pokłoński najbardziej przypomina generała Stanisława Bułak-
-Bałachowicza, gdyż praktycznie z niczego stworzył realną siłę zbrojną. W latach 
1654–1657 Biała Ruś była tam, gdzie sięgała szabla białoruskiego pułkownika 
– pod Mohylewem, Homlem, Mińskiem, Nowogródkiem i Oszmianą. Walka ta 
nie miała żadnego oparcia w tradycji państwowej, szukała go więc, tak jak na po-
czątku XX w., w zasadzie samostanowienia narodów. W obu wypadkach walka 
ta zakończyła się podziałem kraju. 

W literaturze ukraińskiej powstanie Chmielnickiego nazywane bywa ukra-
ińską rewolucją narodową2. Nie miejsce tu na dyskusję, na ile ten termin odpo-

2 Por. В. А. Смолий, В. С. Степанков, Українська національна революция XVII ст. (1648–
–1676 рр.) [Україна кріз віки, t. 7], Київ 1999.
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wiada prawdzie, jednak podobieństwa między ukraińską i białoruską rewolucją 
początku XX w. a wydarzeniami połowy XVII w. są uderzające, łącznie z różnicą 
w stopniu zaawansowania tendencji państwowotwórczych na Białorusi w po-
równaniu z Ukrainą. W połowie XVII w. różnica ta była mniej więcej taka, jak 
dystans między pułkownikiem białoruskim a hetmanem Wojska Zaporoskiego. 
Pokłoński był sam, dlatego też jego gorączkowa działalność w równym stopniu 
należy do historii idei i do dziejów czynu. Poniósł porażkę, gdyż nie otrzymał 
szerokiego poparcia ludności białoruskiej, a żadnego – ze strony szlachy. Jednak 
bezpośrednią przyczyną klęski Pokłońskiego była największa ze wszystkich jego 
zdrad: pułkownik białoruski zdradził własne wojsko, a wojsko to było wówczas 
białoruskim państwem. 

Chociaż przedsięwzięcie Pokłońskiego zakończyło się niepowodzeniem, 
to w drodze, na którą jako pierwszy wstąpił, powstanie w przyszłości państwo 
białoruskie. Pokłoński wyprzedził swój czas o jedno stulecie więcej niż Rysiński. 
Tak ogromne rozciągnięcie procesu dziejowego związane było z późniejszym de-
mograficznym, materialnym i duchowym upadkiem Białorusi. Przed wybuchem 
powstania Chmielnickiego Białoruś była krajem gęściej zaludnionym niż jeszcze 
w pierwszych dziesięcioleciach po wojnie napoleońskiej. Niewątpliwie była też 
krajem o wyższym poziomie kultury materialnej i znacznie bogatszym. Główną 
ostoją kultury ruskiej na Litwie i na Białej Rusi było wówczas zazdrośnie strzegą-
ce swoich przywilejów mieszczaństwo. Mohylew szczycił się prawami szlachec-
kimi i czuł się dość mocny, by stawić czoła całemu wojsku Wielkiego Księstwa. 
Tymczasem we wczesnej epoce ponowoczesnej w białoruskich miastach dorosło 
drugie pokolenie wychodźców ze wsi.

We wczesnym okresie nowożytnym wykształciły się tylko podstawowe 
elementy białoruskiej idei narodowej: nazwa kraju i narodu. Od końca XVI w. 
istniał kraj o nazwie Biała Ruś, który pod koniec tego okresu zaczęto już nazywać 
Białorusią. Kraj ten był co prawda mniejszy niż dzisiejsza Białoruś, ale zdarzało 
się, że jego granice wytyczano w sposób bliski współczesnemu. W XVIII w. daje 
się zauważyć podskórny proces konsolidacji żywiołu białoruskiego w Wielkim 
Księstwie. Granica Litwy w wyobrażeniach tubylców przesuwa się z Berezyny 
Dnieprowej na Niemen. Pojawienie się między Berezyną a Niemnem „krajów 
ruskich”, obejmujących Mińsk, Nowogródek i Brześć, stanowiło wstępny etap do 
przesunięcia się na Niemen i Bug granicy Białorusi. Proces ten został przerwany 
w wyniku pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej. Nie sposób w tym miejscu nie 
zastanowić się nad znaczeniem tego wydarzenia w dziejach Białorusi. W oczach 
polskiego historyka „ziemie białoruskie przejęte przez Rosję w 1772 r. były słabo 
zaludnione, mimo prób modyfikacji – w ostatnim czasie – zacofane pod wzglę-
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dem gospodarczym, religijnie obce”3. Z białoruskiego punktu widzenia oznaczało 
to przepołowienie kraju i poddanie jego ludności odgórnym procesom integra-
cji w dwóch różnych państwach. W ręce Rosji dostała się prawie cała właściwa 
Białoruś z największymi białoruskimi ośrodkami miejskimi – Mohylewem, 
Witebskiem i Połockiem. Cały ten kraj nazywał się tak co najmniej od połowy 
XVII w. i przypisywanie władzom rosyjskim odpowiedzialności za narzucenie 
tej nazwy ziemiom pierwszego zaboru, jak to czynią czasem nawet wybitni hi-
storycy białoruscy, jest po prostu absurdem. W Wielkim Księstwie Litewskim 
wzrosła znacznie waga ludności litewskiej. Pozostałe po pierwszym rozbiorze 
„kraje ruskie” Wielkiego Księstwa ponownie zintegrowano z Litwą etniczną 
w prowincję litewską Rzeczypospolitej, która właściwie była już tożsama z Polską. 
Pierwszy rozbiór stworzył więc sytuację poważnego, jeśli nie śmiertelnego za-
grożenia dla przyszłości narodu białoruskiego.

Historia potoczyła się tak, że w roli zjednoczyciela ziem białoruskich wy-
stąpiła Rosja i naród białoruski kształtował się odtąd w granicach tego państwa 
i jego specyficznej cywilizacji. Proces obejmowania przez miejscowych publicy-
stów nazwą Białoruś dzisiejszych ziem środkowo- i zachodniobiałoruskich został 
wznowiony dopiero w połowie XIX w. Osiem dziesięcioleci, które upłynęły od 
1772 r., to czas stracony w dziejach rozwoju narodu białoruskiego.

Na przestrzeni całej epoki nowożytnej ludność kraju dzieliła się na Rusinów 
i Litwinów, nawet jeśli wykształcone warstwy obu narodowości z czasem 
zaczęły uważać, że należą do nacji polskiej. Podział ten w zasadzie pokrywał się 
z podziałem na prawosławnych (potem także unitów) i katolików. Konwersja 
wyznaniowa powodowała prędzej czy później przyłączenie się konwertyty lub 
jego potomków do tej grupy narodowej, której wyznacznikiem było określone 
wyznanie. Podział etniczny nie znikał po przejściu elity obu narodowości na 
protestantyzm, gdyż obie strony najpierw dążyły do rozwoju własnej kultury 
i odwoływały się do swego pochodzenia i języka. Czynnikiem jednoczącym 
protestantów obu narodowości był język polski, stąd też zarówno kulturze li-
tewskiej, jak ruskiej protestantyzm przyniósł o wiele więcej szkody niż pożytku4.
Kolejnym ciosem, już tylko dla narodu ruskiego, była unia brzeska. Unia ta po-
budziła działalność intelektualną Rusinów, lecz skierowała ich przeciwko sobie. 

3 M. Kosman, Historia Białorusi, Ossolineum 1979, s. 191.
4 H. Wisner, Reformacja i kultura narodowa: Litwa, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 20, 

1975, s. 78; M. Liedke, Od prawosławia do katolicyzmu. Ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa 
Litewskiego wobec wyznań reformacyjnych, Białystok 2004, s. 252–253.
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Mikołaj Szkialonak, właściwy twórca białoruskiej historiografii narodowej, 
o wartości polemicznej literatury wyznaniowej okresu Reformacji i unii brzeskiej 
wypowiedział się z pewną przesadą, ale za to krótko: „Tej bezpłodnej literatury 
nie było chyba nigdzie na świecie więcej, niż na Białorusi”5. A przecież przelewa-
no nie tylko atrament, lecz także krew bratnią.

Współczesny naród białoruski formował się zarówno z prawosławnych, 
potomków Rusinów, jak katolików, w dużej mierze potomków Litwinów. Kato-
licy, chociaż wielekroć mniej liczni od prawosławnych, mieli co najmniej równy 
udział w zainicjowaniu białoruskiego ruchu narodowego na początku XX w. 
Podział na prawosławnych i katolików, mający do pewnego stopnia charakter 
cywilizacyjny, zawsze uważany był przez działaczy białoruskich za główną prze-
szkodę w tworzeniu się nowoczesnego narodu. Podziałowi temu przeciwstawio-
no ideę narodową opartą na wspólnocie języka i kultury, a także skonstruowanej 
dopiero w drugiej połowie XIX w. wizji wspólnej historii. 

 Ukształtowanie własnej wizji historii Białorusinów było najtrudniejsze. Jeśli 
chodzi o narodową ideologię litewską i ukraińską, sytuacja była o wiele prost-
sza. Dla Litwinów i Rusinów koronnych problemem był ich stosunek do Polski. 
Do oddzielenia się od Polaków wystarczyło im tylko odwołanie się do historii 
Kijowa czy Wilna. Wojsko Zaporoskie pretendowało do dziedzictwa całej Rusi, 
jednak Ukraina-Małorosja bez wątpienia stała się jądrem krystalizacji narodo-
wości ukraińskiej, nawet jeśli w oczach Litwinów i Rusinów jedynym wyznaczni-
kiem odrębności nacji Ukraińców-Małorosjan było ich własne państwo. Trudno 
przy tym powstrzymać się przed zadaniem pytania, „co by było, gdyby” Kijów 
w 1569 r. pozostał w granicach „Białej Rusi”. Argumenty Oskara Haleckiego 
na rzecz nieuchronności przyłączenia Kijowszczyzny do Korony są dość wątłe. 
Sam w końcu przyznaje przecież, że pozbawienie białoruskiego zaplecza osłabi-
ło obronę tej ziemi przed Tatarami, co z kolei spowodowało wzrost znaczenia 
Kozaczyzny6. Łatwo sobie wyobrazić, że w takim biegu wydarzeń to Białorusini 
byliby dziedzicami tradycji kijowskiej, a zamiast Ukraińców powstaliby Czerwo-
norusini, odwołujący się do tradycji Galicji i Lodomerii. 

Sformułowanie białoruskiej idei narodowej w granicach Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego po 1569 r. wymagało oddzielenia własnej tradycji od Kijowa 
i Wilna, a także skonstruowania nowej koncepcji państwowej, opartej na tradycji 
Połocka, oraz wybiórczo traktowanej tradycji Kijowa i Wilna, bo innej możliwo-

5 М. Шкялёнак, Беларусь і суседзі. Гістарычныя нарысы, Беласток 2003.
6 O. Halecki, Przyłączenie Podlasia, Wołynia i Kijowszczyzny do Korony w roku 1569, Kraków 

1915, s. 242–243.
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ści nie było. Jednakże Litwini już na początku w XVI w. napisali własną historię 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, usuwając z niej skrzętnie wszelkie wspomnienia 
o państwowości połockiej. Litewską wersję historii ziem białoruskich spopulary-
zował Maciej Stryjkowski, którego Kronika była najważniejszym źródłem wiedzy 
historycznej także dla Rusinów. Pozbawieni własnej tradycji państwowej, Rusini 
w Wielkim Księstwie do końca XVIII w. żyli tylko wspomnieniami o najdaw-
niejszych dziejach Rusi Kijowskiej. Dopóki istniało Wielkie Księstwo Litewskie, 
nie było siły społecznej zainteresowanej zmianą takiego stanu rzeczy. 

Wszystkie te ustalenia prowadzą do podstawowej konstatacji: Przyczyną, dla 
której naród białoruski nie powstał w epoce nowożytnej nie było słabe uświa-
domienie narodowe mieszkańców Białorusi, lecz wręcz przeciwnie – ich mocna 
ruska albo litewska świadomość narodowa.
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WYKAZ SKRÓTÓW

ААE – Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи 
Археографической экспедициею Академии наук

АJZR – Акты, относящееся к истории Южной и Западной России

АrchJZR – Архив Юго-Западной России

ASD – Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-
-Западной Руси

BCzart – Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

BN – Biblioteka Narodowa w Warszawie

AVAK – Акты Виленской археографической комисии

АZR – Акты, относящееся к истории Западной России

BEF – Белоруссия в эпоху феодализма

DBCh – Документи Богдана Хмельницького

DZR – Документы, объяснющие историю Западно–Русского края и его отношение 
к России и к Польше

EHB – Энцыклапедыя гісторыі Беларусі

– Monumenta Poloniae Historica

– Полное собрание руских летописей 

– Русско-белоруские связи

RGADA – Российский государственный архив древних актов

– Русские летописи

– Scriptores Rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae 
gestarum

– Scriptores Rerum Prussicarum

– Słownik starożytności Słowiańskich

– Універсали Богдана Хмельницького

– Volumina legum

– Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae

VUR – Воссоединение Украины з Россией

Brak INICJAŁÓW- Vetera 
Monum.... itd.
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Kopiński, Izajasz  171
Kopiński, Izajasza  156
Kopyś  135, 223
Kopysi  205, 207, 256
Kopysteński, Michała  154
Kopysteński, Zachariasz  170
Korczanie  93
Korea  305
Koriatowicze  50
Korneliusa, Winanda  126
Korolowciów  261
Korona  246, 253
Koroną  261
Koroną Polsk  277
Korona Polska  175
Koroną Polską  108, 145, 240, 276
Koronę  203
Koronę Polską  261

Koronie  135, 153, 155, 245
Koronie Polskiej  211, 246
koronnego powiatu owruckiego  193
koronni  120
Korony  83, 108, 109, 141, 161, 177, 179,

185, 242, 254, 279, 309, 312
Korony Polskiej  58, 82, 102, 134, 143,

146, 183, 251, 260
korony Polskiej  134
Korotyński, W.  127
Korotyński, Wincenty  127
Korsak, Eustachy Wasilewicz  273
Korsak, Rafał  187
Korsak, Wasil Dymitrowicz  294
Korsaków, ród  294
Korybutowicz, Zygmunta  59
Kosman, M.  223, 311
Kosmana, Marcelego  223
Kossow, Sylwester  177, 186, 227
Kossow, Sylweter  137
Kossowa, Sylwestra  182
Kosucie  249
Kosy, Iwan  110
Kotlarczuk, Andrzej  226
Kotljarchuk, A.  193, 210, 216, 217, 219,

227, 236, 239
Kowalenko, W.  37
Kowalski, M. D.  49, 74
Kowno  98, 101, 135
kozackie  250
Kozacy  111, 131, 160, 189, 190, 196, 205,

208, 214, 238, 239, 241, 248
kozacy  161
Kozacy białoruscy  232
kozacy czausowscy  220
kozacy rejestrowi  157
Kozacy siewierscy  232
kozacy starobywowscy  220
Kozacy ukraińscy  232
Kozacy zaporoscy  110, 174, 180
Kozaczyzna  145
Kozaczyźnie  249
Kozaczyzny  143, 162, 182, 219, 231, 250,

312
Kozakach  193
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Kozakach zadnieprskich  241
Kozakami  177, 200, 201, 229
Kozakami Nalewajki  110
Kozakami zaporoskimi  195
Kozakom  198, 199, 203, 209
kozakom  244
Kozakom białoruskim  230
Kozakom ukrainnym  216
Kozakom zaporoskim  157
Kozaków  110, 154, 156, 175, 178, 183,

185, 186, 187, 188, 203, 204, 217,
218, 220, 227, 247, 250

kozaków  195, 197, 203, 204, 229
kozaków białoruskich  220
Kozaków zaporoskich  157, 158, 160
Koziej, J.  47
kozusu  62
krainach białoroskich  137
krainy litewskie  148
krajach ruskich  148, 257
krajami ukraińskimi  248
kraje białoruskie  135, 258
kraje litewskie  253
krajem białoruskim  262
krajem Moskwicinów  130
kraje rosyjskie  214
Kraje ruskie  262
kraje ruskie  106, 243, 258, 262
kraje ukraińskie  248
krajów bałkańskich  87
krajów białoruskich  262
krajów niemieckich  34
krajów ruskich  87
kraju Rosyjskim (Российской стране)  

213
kraj wołyński  106
Kraków  301
Krakowa  76
Krakowie  90, 91, 99, 123, 146
Krakowski  100
Krakowski, S.  35
Krakowskiej  75
Krapiwin, Piotr  19
Kras, P.  145
Krasiński  274

Krasińskich  269, 270
Krasnystaw  134
Krasowski, Jerzego  193
Krasowski, Jerzego (Jurja)  192
Krasowski, Paweł  193
Krawcewicz  104
Krawcewicz, A.  33, 103, 104
Krawcewicz, Aleksander  33, 103
Kreml  65, 154
Kretę  76
Kreuz, Leonowi  133
Kriegseisen, W.  256
Kriev  112
Kroacji  35
Krokowski, Joasaf  255
Krokowski, Joasafa  249
Królestwa Polskie  75, 86, 128, 259
Królestwa Polskiego  19, 75, 96, 141, 183,

271
Królestwa Ruskie  303
Królestwa Szkocji  138
Królestwa Węgier  38
Królestwo Polskie  245, 252
krolestwo polskie  95
Królewca  224
Królewcu  53, 91, 296
królowi węgierskiemu  52
Kromer  84, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95,

96, 98, 101, 123, 242
Kromer, M.  86, 89
Kromer, Marcin  82, 83, 288, 307
Kromer, Marcina  100
Kromer, Marcinem  83
Kromera  299
Kroniką  83
kronikarz wielkopolski  73
Kroniki Wielkiego Księstwa Litewskiego i 

Żmudzkiego  276, 278, 289, 296
Krosno  74
Krożach  262
Kruhła  111
Kruhły  110
Krukowski, Korniejko  161
Krupska, A.  292
Kryczew  185
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Kryczyński, S.  18
Kryczyński, Stanisław  18
Krym  45, 177, 292
Krywicze  132
Krywię  12
Krzemieńczanie  93
Krzemieniec  134
Krzyczew  96, 110, 111, 134, 151, 198, 199
Krzyczewa  197, 221
Krzyczewem  196
krzyczewian  198
Krzyczewski  186
Krzyczewski, Michał (Stanisław)  227
Krzyczewski, Michałowi Stanisławowi  

185
Krzyczewski, Stanisław Michał  185
Krzysztofa  186
Krzysztofa Radziwiłła „Piorun  131
Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna  122
Krzysztof Grzymułtowski  238
Krzysztof Radziwił  123
Krzywiak, L.  40
krzyżacki  51, 53
krzyżackich  45
Krzyżacy  49, 50, 51, 52, 75, 281
Krzyżakami  52, 282
Krzyżaków  38, 53, 266, 306
Krzyżaków, austriackich  68
Krzyżaków nad Bałtykiem  68
Krzyżaków z Austrii  46
Krzyżanowski  188, 189
Krzyżanowski, Atenogen  187
Krzyżanowski, J.  121, 126
Krzyżanowski, Julian  127
krzyżowców, wyprawy  22
ks. Piotra Skargi  90
książąt Giedrojskich  275
książąt Holszańskich  275
książę kijowski Dymitr  269
książę połocki Rogwołod  265
książę riazański  51
książęta biełojezierskich  92
książęta halickich  92
książęta izborskich  92
książęta kijowskich  92

książęta łuckich  92
książęta podgórskich  92
książęta podolskich  92
książęta pskowskich  92
książęta wielkonowogrodzkich  92
książęta włodimirskich  92
książęta wołyńskich  92
księst  71
księstwa kijowskiego i czernihowskiego  

181
Księstwa Litewskiego  191
księstwa mińskiego  103
księstwa nowogródzkie  270
księstwa połockie  14, 295, 299, 300, 304
księstwa turowsko-pińskie  103
księstwa wierzchowskie  112
księstwem mścisławskim  103
księstwem nowogródzkim  297
księstwem siewierskim  240
księstwo, perejasławskie  297
księstwo kijowskie  102
Księstwo Ruskie  219
Księstwo Siewierskie  96
księstwo słuckie  224
Kubala, L.  216
Küchmeistr  53
Küchmeistr, Michała  52
Kuczyński, S. K.  56
Kuczyński, Stefan K.  56
Kulicka, E.  277, 301
Kulicka, Elżbieta  277
Kunakow, G.  176
Kunasa  269
Kuncewicz, Józafata  151
Kuncewicza, Józafata  134
Kuncewiczowi, Jozafatowi  244
Kunisz, A.  292
Kunstmann, H.  126
Kurakin, Fiodora  182
Kürbis, B.  71
Kürbisówna, B.  73
Kurbski, Andrzej  210
Kurczewski, J.  136, 255
Kurlandii  129
kurońskie, jezioro  89
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Kutieinie Trifologionie  137
Kutuzowa  148
Kutuzowej, N. A.  148
Kwaśniewski, K.  10
Kyngae  67
Kyvionensis  58

L

Labuda, G.  26, 34, 36, 52, 72
Labuda, Gerard  26
Labudy, Gerarda  72
Labudzie, G.  34
Labudzie, Gerardowi  120, 174
Lachami  189
Lachias  164
Lachii  164
Lachom  132
Lachów  125, 173, 178, 195, 198, 202
Lachowe  279
Lachy  157, 175, 187
lacki  168
Lannua  54
laterański  78
latopisu moskiewskiego  67
Latuuonia  42
Latuwisami  12
Laurentego  282
Lebiedziew  155
Lech, M. J.  256
Lectaui  42
Lectauia  42
Lelewel, J.  37
Lenard  269
Lenard, E.  269
Lenard, Ewa  268
Leondopol  171
Leonhoftem [Loewenhauptem]  248
Leonowicz, Józef  221
Leopolda I  222
Lepszy, K.  15
Leśną  244
Leszczyński  261
Leszek Biały  37
Leto, Pomponiusza  123
Leucorossia  120, 123

Leucorussi  123
Leucoscythi  123
Libonem, P.  288
Lichońska, I.  77, 271
Lidę  135
Liedke, M.  194, 311
Lietuvis, Mykolas  289, 290
Lifland  298
Likowski  59
Likowski, Henryk  59
Lingwen  52
Lingwenowicz, Jerzego  268
Link-Lenczowski, A.  239
Lipie  189, 190
Lipiński, W.  185
Lipoński, W.  27, 140
Lipsk  121, 122
Litalami  271
Litalami (litali)  289
Litalia  271, 272
Litavorum  125
literaturze zachodnioeuropejskiej  70
Litewscy Rusini  227
Litewską, Lombardię  99
litewską Białą Ruś  257
litewską Rusinkę  193
litewską stronę  157
Litewski  109
litewski  77, 82, 94, 116
litewskich stronach  254
litewskie  11
litewskie, państwa  165
litewskie, rycerstwo  91
Litewskie, Wielkiego Księstwa  276
litewskiego  168
litewskiego grodu Krasnego  179
litewskiego powiatu pińskiego  193
litewskie miasto  177
Litewskim  280
litewskim  13
litewsko-jaćwieskie  34
Lithuani  42, 89, 90
Lithuania  193, 236
Lithuaniae  257
Lithuaniam  91
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Lithuanis  290
Litowiec  12
Litphanus  117
Little Russian  251
Littow  54, 55
Lituani  125
Lituaniae Lombardia  90
Lituanorum  289
Litvaniae  140
Litwa  12, 15, 103, 107, 110, 111, 112, 115,

116, 125, 140, 162, 175, 179, 217,
246, 253, 271, 272, 277, 286, 311

Litwą  11, 33, 58, 87, 156, 176, 189, 222,
224, 241, 242, 261, 279, 297, 307,
309

litwa  15, 112, 115, 116, 157, 162
litwa (литва)  110
Litwa „etniczna”  103
Litwa historyczna  11
Litwa i Biała Ruś  252
Litwa Powilijska  101
Litwa Zawilejska  101
Litwa Zawilijska  101
Litwę  42, 55, 81, 83, 84, 98, 107, 108, 112,

151, 217, 251, 261, 262, 264, 271,
282

Litwę ściślejszą  103
Litwę właściwą  103, 243
Litwie  27, 30, 44, 49, 58, 75, 82, 109, 124,

128, 129, 130, 131, 133, 134, 135,
141, 153, 155, 177, 183, 185, 186,
229, 235, 242, 246, 268, 272, 282,
310

litwie  240
Litwie”  190
Litwie i Białej Rusi  252
Litwie właściwej  106
Litwin  124, 142, 156, 157, 160, 161, 298,

307, 308
Litwin, Michalon  289, 290
Litwina, Michalona  116, 289
Litwinach  87, 125, 240
Litwinami  11, 19, 211, 261, 287
Litwinami (Litvani)  289
Litwini  11, 74, 81, 91, 108, 112, 114, 115,

116, 117, 124, 176, 287, 291
Litwini (wilnianie)  284
Litwinka Biełoruska  155
Litwinom  12, 41
Litwinów  21, 27, 33, 42, 44, 55, 67, 75,

83, 89, 91, 124, 126, 128, 209, 222,
265, 271, 272, 274, 277, 281, 282,
288, 289, 290, 300, 304, 311, 312

Litwinów, rzymskie pochodzenie  296
Litwinówi  289
Litwy  18, 24, 38, 39, 51, 52, 54, 60, 76, 78,

83, 86, 93, 100, 101, 102, 106, 121,
134, 138, 140, 148, 157, 158, 160,
161, 164, 172, 186, 194, 197, 203,
224, 245, 261, 266, 269, 275, 277,
278, 281, 283, 296

Litwy etnicznej  278
Litwy historycznej  114
Litwy pierwotnej  103
Litwy Rusi  101
Litwy ściślejszej  104
Litwy właściwej  257, 286
Litwy właściwej” (Lithuania Propria)  104
Livoniam  91
Liwonii  33
Liwów  79
Loarą  127
Loba, M.  82
Lodomerii  89, 312
Loewenhaupt, generał  246
Lombardią Litewską  90
Lotario hrabia Segni  43
Lotario z Segni  43
Lubaczów  74
Lubart  50
Lubarta-Dymitra  44
Lubawski  103
Lubawski, Maciej  18
Lubawski, Matwieja  102
Lubcz  123
Lubczy  122, 123
Lubecz  107, 111, 112, 134
Lubeczu  110, 111
Lubeką  32
Lubomla  84
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Lubomli  84
Luboszan  110
luboszańska i świsłocka  108
Luboszany  107
Lubowli  52
Luczanie  93
ludności białoruskiej  159
lud polski  253
ludu nadniemeński  127
Ludwika, króla węgierskiego  45
Ludwika I  36, 43, 44, 46, 50, 74
Ludwika I Wielkiego  47
Ludwik I Węgierski  49
Ludwikowi  74
ludziach litewskich  157
ludzie litewscy  157
ludzie litewscy-mieszczanie Biełoruścy  

157
ludzie moskiewscy  240
ludzie posadzcy  161
ludzie ruscy  114
ludzi litewskich  157
ludziom litewskim  158
Lukšaitė, I.  122, 124
Luksemburczyk  53
Lulewicz, H.  66, 83
Lulewicz, Henryk  66, 121
Lwow  183
Lwów  74, 79, 91, 93, 95, 134, 242
Lwowa  76, 101, 168, 242
Lwowem  51, 183
Lwowianie  147
Lwowie  167, 171
lwowskich  130
Lyon  33

Łamanski  21
Łamanski, Włodzimierz  20
Łamanskiego, Włodzimierza  49
Łapunow, Iwan  177
Łasicki, J.  130
Łasicki, Jana  130
Łaski  78, 90, 91
Łaski, Jan  78

Łastowski, Wacław  19
Łastowski, Wacława  12
Łaszkiewicz, H.  145
Łatyszonek, O.  9, 25, 224
Łatyszonek, Tamarze  16
Ławry Peczerskiej  176
Ławrze Peczerskiej  154, 170
Łohojsk  101, 115
Łohojska  107
Łojewie  110
Łojka, Paweł  143
Łojki, Pawła  142
Łojowa  185
Łojowem  186, 189
Łokietka  72
Łotyhoły  275
Łotyszów (латышей)  155
Łowmiański, H.  36, 37, 101
Łubniów  156
Łuck  164, 178
łuckie  163
Łucko  134
Łukomla  106, 204
Łukomskich, książąt  106
Łukowa  41
Łupułowo  205

M

„Marynę  303
„Mazepa  248
„Moskal  254
„moskwa  240
Macieja  181
Macieja z Miechowa  79
Maciej Stryjkowski  129
Maciej z Miechowa  60, 79
Maciuszka  155
Maczinsky, Ioanne  89
Maczwy  38
Mączyński  123, 127
Mączyński, Jan  89, 124
Mączyńskiego  90
Madziarów  39
Maffei, Jakub  65
Magno Ducatui Lituaniae  90
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Magnusa II  45, 46
Magog  27
Makarow, Maksim  16
Maksym  163
Maksymilian I  54
Maksymowicz, Michał  163
Mała Galicja  100
Mała Polska  72
Mała Rosj  171
Mała Rosja  163, 170, 200, 213, 249
Mała Ruś  21, 63, 71, 100, 151, 163, 165,

166, 172, 174, 202, 241
Małą Ruś  165, 179, 180
Mała Ruś/MałaRosja  14
Mała Ruś” (Малая Русь)  180
Małą Rusią  87
Małą Wołoszczyzną nazywano Mołdawię  

55
Malbork  210
Malborka  293
Maldzis, Adam  295
Małej Galacji  72
Małej i Białej Rosji  210, 249
Małej i Wielkiej Rosji  180
Małej Rosji  170, 173, 181, 191, 249, 250,

251
Małej Rosji (малой Росии)  196
Małej Rosji (Малой России)  169
Małej Rosji (Малыя Росии)  198
Małej Rosji (Росии)  171
Małej Rusi  44, 72, 164, 241, 301
Małej Rusji” (Малое Русии)  169
Malinowski, M.  91, 129
Małopolsce  122
Małopolska  72, 130
Małopolską  86
Małopolski  72
Małorosja  202, 250
Małorosjan  250
Małorosjanin  261
Małorosji  251
Małorosji (Малоросии)  201
Małorosji-Ukrainy  251
Małorosom  170
Małorossja alias Ukraina  248

Malussą  296
Mamonicz, Leona  142
Mańczak, W.  19, 62
Mańczak, Witold  16, 18, 62
Mandżuria  305
Marchwiński, R.  86
Marchwiński, R. T.  84, 87
Marcin z Miechowa  79
Marcjan  236
Marię  303
Markiewicz, M.  239
Markunas, A.  198
Marsie  147
Martinelli, Franciszkiem  237
Marzaluk  117, 160, 161
Marzaluk, I.  301
Marzaluk, Igor  115, 159, 299
Marzaluk, Igora  302
Marzaluk, Ihar  197
Marzluk, Igor  146
Masalsk  102
Massouiam  91
Mateuszowi  71
Matwijów, M.  203
Mauro, Fra  61, 62, 81
Mayer, Tobiasza  259
Mayera, Tobiasza  260
Mazepa  241
Mazepę  251
Mazepy  247, 249
Mazowsza  38
Mazowszan  267
Mazowsze  45, 77
Mazurowie  93
Mażwida, Marcina  116
Mediolanu  53
Megale Rhōsia  163
Mejszagołę  83
Mejszagoły  289
Meklemburgii  49
Melecjusza  176
Mendog  275
Mendoga  26, 27, 29, 33, 35, 276, 289,

298, 305
Meotis, jeziora  94
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Merecz  135
Meyerberg, August  222
Meyerberga  223
Miadzioł  135
Mialeszki, Wasila  227
miasta białoruskie  136, 161
miasto Kijowskie  146
Michajłow, Wojcieszko  156
Michajłowicz, Aleksego  308
Michajłowicz, Aleksemu  192
Michajłowicz, Aleksy  180, 181, 191, 208,

209, 210, 212, 218
Michajłowicza, Aleksego  11, 174, 176,

211
Michajłowiczem, Aleksym  175
Michał  66, 67
Michała, księcia czernihowskiego  38
Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko”  

256
Michał Pancerny  252
Michaluk, Dorocie  16
Michał Włodzimierz  186
Michnowicz  193
Michnowicz, Iwan  192
Miechowita  79
Miechowski  79
Mieleszko, Jerzy  142
Mielnik  74, 108, 270
Mienicki, R.  119
Mieszczeryn, Iwana  193
mieszkańcy naddnieprzańscy  159
Mikłaszewski, Michał  241
Mikłowsa Maria  53
Mikołaj Radziwiłł „Czarny”  83
Mikołaj z Kuzy  62
Mikra Rhōsia  163
Mikras Rhōsias  164
Mindowg  285
Mindowg (Mindolh)  275
Mingajłą  284
Mingajłę  274
Mingajło (w Latopisie Olszewskim – Mi-

chał)  270
Mingajły  272, 274, 294
Minor Polonia  72

Mińsk  101, 103, 104, 107, 110, 111, 112,
114, 124, 132, 134, 135, 138, 170,
187, 192, 197, 208, 209, 222, 223,
224, 243, 254, 257, 258, 309, 310

Mińska  204
miński  104
Mińskiem  307
Mirewicz, Jan  241
Mironowicz, A.  165, 170, 186, 187, 188,

227, 236, 237, 238
Mironowicz, Antoniemu  16
Misnacy  93
Miśni  47
Mizael  67
Mizaela (Misaiła)  66, 273
Mnicha (Amartola)  39
Mniszchówną  253
Mniszchównę  252
Mohilew  242
Mohilów  136
Mohilowie  134
Mohyła, Piotr  145, 172
Mohyle, Piotrowi  136
Mohylew  96, 107, 109, 110, 111, 129, 134,

135, 136, 151, 153, 187, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 198, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
215, 217, 220, 223, 228, 230, 238,
240, 243, 244, 247, 254, 265, 302,
304, 309, 310, 311

Mohylewa  146, 189, 246
Mohylewa Białoruskiego  238
mohylewian  206, 207, 221, 299
mohylewianami  194
Mohylewianie  202, 230
mohylewianie  195
Mohylewianin  213
mohylewianin  248
mohylewianom  135
Mohylewszczyzny  226
Mohylow  134
Mohylów  241
Mohylowa  185, 241, 242, 243, 248
Mohylowie  241
Mohyły, Piotra  137, 144
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Mołdawią  86
Mołdawii  58
Mongołów  34
mongolski, świat  25
Moniwidowie  288
Monomach, Włodzimierza  92, 286
Monomacha  172
Monomacha, łodzimierza  172
Montwił (Moniwił)  269
Montwiła  275
Montwiłowicz, Skirmonta  274
Moraczewski, J.  14
Moraczewski, Jędrzej  14
Moravi  54
Moraw  54
Morawcy  90, 93
Morovlachi  37, 62
morza albo jeziora Meotis  131
Morza Białe  61
Morza Czarne  86
Morza Czarnego  23
morze  77
Morze Czarne  77, 289
Morzem Białym  61
Morzem Kaspijskim  23, 127, 140
Morzy, J.  235
Morzy, Józef  235
Moschorum  289
Moschouiae  91
Moschouitas  91
Moschovitae  89
Moscis  289
Mosco Albae Russiae  78
Moscouia  96
Moscovii  23
Moscovitarum  130
Moskal”/„Moskale  247
Moskalami  79
Moskale  221, 253
Moskalom  245
moskiewską  24
moskiewski  78
moskiewskich  65
moskiewskich pretensji  64
Moskiewskie  78

moskiewskie  75, 79, 94
moskiewskie i biełoruskie narody  131
moskiewskiej, terminologii  76
Moskiewsko-  23
moskiewsko-nowogrodzkimi, sporami  

64
Moskowii  296
Moskwa  15, 68, 78, 94, 102, 131, 132,

154, 168, 201, 209, 211, 212, 222,
223, 247, 253, 277

Moskwą  53, 67, 75, 87, 91, 93, 95, 121,
129, 179, 190, 191, 199, 202, 205,
225, 228, 229, 230, 231, 236, 237,
238, 240, 245, 253, 257, 291, 292,
293

moskwa  15, 241, 246, 247
Moskwę  64, 81, 92, 147, 167, 203, 204,

224, 225, 235, 252, 286, 306
Moskwicin  247, 253
Moskwicinami  93, 162, 179
Moskwicinami (Moscis)  289
Moskwicini  14, 15, 91, 124, 129, 144,

153, 172, 177, 178, 192, 208, 217,
239, 244

Moskwicinom  78, 160, 200
Moskwicinów  70, 89, 126, 156, 159, 161,

209, 211, 220, 221, 223, 229, 248,
289, 290, 295

Moskwicinów (Moschi)  129
Moskwie  65, 78, 91, 118, 119, 152, 153,

155, 161, 162, 165, 172, 174, 212,
217, 220, 286

Moskwy  22, 24, 50, 51, 63, 64, 65, 76,
82, 96, 98, 118, 135, 155, 169, 171,
181, 182, 187, 189, 200, 213, 219,
226, 231, 246, 251, 309

Mosocha  144
Mowkołda  284, 285
Mozera  95
Mozyr  134
Mozyrz  96, 107, 112, 135, 185, 189, 270
Mozyrza  132
Mścisław  96, 101, 107, 110, 111, 134, 151,

191, 219, 222, 223, 257
Mścisław, pińskiego  270
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Mścisława  285
Mścisława (Miecława)  297
Mścisława halickiego  40
Mścisławia  95, 132
Mścisławowicz, Rościsława  281
Mścisławowi Udałemu  38
Mścisław Udały  73
Mstisław  136
Mügeln  47, 48
Mügeln, Henryk  68, 306
Mügelna  61
Murano, weneckiej wyspie  61
Muraszka  220, 231
Muraszka, Dzienis  217, 232
Muraszka, Dzienis (Dionizy)  217
Muraszki  219
Murawskiej sakmy  158
Mużyłowski  132
Mużyłowski, Andrzej  132
Mylnikow, Aleksander  70
Mylnikow, Aleksandra  280

N

nacja” Ukrainy- Małorosji  261
nacji polskiej  255, 311
nad-dźwińskich i naddnieprzańskich 

ziem Wielkiego Księstwa Litew-
skiego  130

Naddnieprza  112, 145
naddźdwińskich  159
naddźwińsko-naddnieprzańskiej „Rusi  

138
Nagyvarad  43
nahajskiej  241
najazd litewski  50
Nalewajki  111
Nalewajki, Semena  131
namiestnictwo nowogródzkie  102
namiestnictwo połockie  102
namiestnictwo smoleńskie  102
namiestnictwo witebskie  102
Narew  83
naród, polski  143
naród białoruski  233, 312, 313
narodem białoruskim  148

narodem naszym ruski  133
naród grecki  240
naród kozacki  261
naród litewski  141
naród małorosyjski  173
naród moskiewski  240
narodowi, polskiemu  141
narodowi litewskiemu  289
narodów litewskiego i polskiego  149
naród polityczny  233
naród rosyjski  213
naród ruski  91, 141, 143, 213, 233, 240,

261, 289
naród sarmacki  93
naród słowiański  93
naród szlachecki  233
narodu, ruskiego  142
narodu, Słowiańskiego  146
narodu białoruski  311
narodu białoruskiego  11, 262
naród ukraiński  11
narodu litewski  91
narodu litwiński  148
narodu litwińskiego  147
narodu polski  229
narodu ruski  93, 142, 296, 311
narodu ruskiego  147, 148, 168, 203
narodu szlacheckiego  143
narody scytyjskie (gentes Scythicas)  289
naród żemidzki  91
narodzie ruskim  149
Naruszewicz  83
Naruszewicz, A.  37
Narwi  108
Narwie  31
Narymont  287
Narymont-Gleb  274, 279
Narymontowi  271, 279
Narymont to syn Giedymina  274
Nasiewicz  106, 107, 108, 111, 115, 116,

117
Nasiewicz, Wiaczesław  114
Nasiewiczem, Wiaczesławem  104
Nasz Anonim  305
Natalia Jakowenko  173
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Natanael  172
natio  143
Neapolu  76
Neron  272
Nerona  269
Newel  102, 222, 223
Newskiego, Aleksandra  279
Nie-czaj  219
Nieczaj  216, 217, 218, 220
Nieczaj, Iwan  215
Nieczaj, Iwana  231
Nielubowicz-Tukalski, Józef  227, 238
Nielubowicza-Tukalski, ózefa  136
Niemca  59, 151
Niemcami  93, 309
Niemcem z Czech  34
Niemców  21, 129, 157
Niemcy  54
Niemen  83, 87, 214, 243, 258, 262, 280,

310
niemiecki  49, 59
niemieckich  22
niemieckich krzyżowców  31
niemieckiej  46
Niemieży  212
Niemigą  268
Niemirycz  231
Niemn  127
Niemna  258, 269
Niemnem  11, 107, 223, 242
Nieprzecki  260
Nieprzecki, Jana  260
Nieronowowi, Grzegorzowi  177
Nieśwież  90, 118, 209
nieunici Ruś  141
Niewiażą  209
Nieżyna  196
Nigri Latini  62
Nikodem, Jarosław  16
Nikołajew, Andrej  16
Nikon  171, 210
Nikona  238
Nikonowicz, Józefa  196
Nil, patriarcha  164
Nimron, Z.  198

Niomnem  241
Niż  111, 112
Niż (на Низ)  110
Niż”(Низ)  111
Niżny Nowogród  164
Niżu” Dnieprowego  307
Nogardia  79
Nograt  61
Normanów  27
Norwegii  26, 45
Norwegów  27
Norymberdze  260
Norymbergę  65, 122
Norymbergi  120
Nosiewicz  109
Nosiewicz, Wiaczesław  103
Novogrodensis  90
Nowego Bychowa  205, 215
Nowogód Wielki  82
Nowogró-dek  124
Nowogród  82, 134, 267
Nowogród (Nograt)  61
Nowogródek  101, 103, 104, 106, 111,

112, 135, 214, 232, 257, 269, 310
Nowogrodem  49, 50
Nowogrodem Wielkim  92
Nowogródka  110, 164, 216, 223, 278,

287, 297, 305
Nowogródkek  242
Nowogródkiem  222, 282, 307, 309
Nowogródku  109, 258, 262, 270, 281
Nowogrodowi, Wielkiemu  22
Nowogrodowi Wielkiemu  23, 31, 45
Nowogrodu  22
Nowogrodu Siewierski  199
Nowogrodu Wielki  31
Nowogrodu Wielkiego  24, 30, 46, 51, 56,

58, 60, 75, 79, 89
Nowogródu Wielkiego  75
Nowogród Wielki  54, 60, 61, 63, 68, 76,

81, 82, 268, 270, 306, 307
Nowogrodzianami  50, 52
Nowogrodzianie  64
Nowogrodzie  267
Nowogrodzie Wielkim  52, 64, 294
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nowogrodzki  64
nowogródzki  104
nowogrodzkich, wojsk  31
nowogródzkiej  67
nowogrodzko-siewierskie  78
Nowosil  164
Nowy Bychów  200
Nowym Bychowem  202

O

Obolcach  136
obrządek wschodni ferraryjsko-florencki  

70
obrządek wschodni laterański czwarty  70
obrządek wschodni lyoński  70
Obuchowicz  189, 190
Obuchowicz, Filipa Kazimierza  183, 189
obywateli podgórskich  169
Oceanu Północnego  23, 77
Ochmański, J.  27, 29, 104, 274, 275, 276,

282, 289, 291
Ochmański, Jerzy  27, 104
Ochmatowem  214
Oczakowem  86
Odeborn  130
Odeborn, Paweł  129
Odojewskich  92
Odorski, Gedeonowi  237
Odrowąż, Jacek  32
Odyńca, Wacława  300
Ogiński  255, 256
Ogiński, Marcjan  209
Ogiński, Marcjana  300
Ogińskich  186
Ogińskiego  253
ojczyzny małorosyjskiej  173
Ojnarowiczach  256
Oka  112
Okinszewicz, Lew  231
Okinszewicz, Lwa  225
Okinszewicza  232
Okurkiewicz, Pawła  206
Okuszkowicz, Eutymiusz  59
Olahusa  276
Olechnowicz, A.  256

Olegowicz, Fiodor  51
Olelkowiczów-Słuckich  276
Oleśnicy  53
Oleszewski, J.  253
Oleszewski, Jan  253
Oleszewskiego  254
Olfieriew, Iwan  203
Olfieriew, Iwana  202
Olga  66, 302
Olgierd  101, 107, 164, 281, 303
Olgierda  49
Olgierdowicz, Andrzej  50
Olgimont  275
Olgimonta  271
Olkiewicz, J.  65, 271
Olszewskich  269
Omelianowicz  119
Ondrejewów  155
Onufrów, Teodor  121
Opizon  33
Opoczki  192
Opolczyk, Władysławie  74
oracze  161
Oradea Mare  43
Ordę  183
Ordin-Naszczokinowi, Atanazemu  192
Ordy  41
ordy  241
Ordzie  19
Orest  197
Orlik  248, 250
Orlik, Filip  249
Orsza  107, 111, 134, 136
Orszą  135
orszańskim, miesz-czanom  135
Orszę  223, 242
Orszę Dubrownę  129
Orszej  95
Orszy  110, 132, 134, 151, 187, 189, 192,

196, 197, 205, 207
osada Narocz  121
Osetynów  23
Oskierki  219
Oskierki, Samuela  203
Ostr  111, 134
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Ostranica  158
Ostranica, Jacko  157
Ostranicę, Jacka  158
Ostranicy  160, 173, 174
Ostroga  59, 178
Ostrogski  131, 169
Ostrogski, Daszka  59
Ostrogski, Konstantego  144, 167
Ostrogski, Konstanty Wasyl  131, 166
Ostrogski-odnowiciel, Konstanty  145
Ostrowski, W.  259
Ostrowski, Wiktor  259
Ostrz  96
Oszmianą  209, 309
Oszmianę  232
Oszmianie  130
oszmiańska, strona  101
otam Lituaniam  257
Owrucz  96, 112, 242
Owrucza  179
Owrucze  134

P

„Polacy  240
„Ponizowia  257
„Prusiech  252
P. Magister  36
Pac, Stanisława  91
Pachomiusza Serba  64
Pachomiusz Serb  63
Paców  239
Pacowie  301
Padwie  117
Palemon  275, 276, 278, 287, 289
Palemona  270, 288, 301
Palemona, księcia  269
Palemonie  272, 277
Palemonowiczów  274
Paleologów  166
Pancernego  252, 253, 302
Panonii  41
Panonniowie  90
panowie kozaccy  248
panowie ukraińscy  248
państwa halicko-włodzimierskiego  165

państwa kijowskie  292
państwa litewskie  266
państwa litewsko-ruskie  292
państwa moskiewskie  91, 152, 158, 159,

181, 205, 225, 253
państwa moskiewskiego  63, 99, 177
państwa połockiego  14
państwa polskiego i litewskie  152
państwa polskiego i litewskiego  176
państwa polsko-litewskie  75, 129, 165
państwa polsko-litewskiego  87
państwa rosyjskie  226
państwa ukraińskie  231
państwem moskiewskim  84, 175, 250,

283
państwem ukraińskim  225
państwie litewsko-ruskim  140
państwie moskiewskim  22, 153, 160, 198
państwie polsko-litewskim  167
państwo kijowskie i ha-lickie  296
państwo litewskie  278
Państwo Moskiewskie  179
Państwo moskiewskie  247
państwo moskiewskie  19, 23, 129, 167,

168, 172, 242
Państwo Moskiewskie (Московское 

государство)  175
państwo nasze  252
państwo polskie i litewskie  246
państwo ruskie nazywając „carstwem  282
państw ruskich  266, 277
Panucevič, V.  187
Panucewicz, Wacław  11, 49
Paraskiewy  273
Paraskowia  298
Paraskowii/Praksedy  272, 274
Paraskowii/Praksedzie  271
Paraskowii – siostry ostatniego Ginwiło-

wicza  270
Parecki  125
Parecki, J.  124
Parecki, Jakub  120
Parecki, Jakuba  81
Paryż  127
Paszkiewicz, H.  36, 48



377

Paszkiewicz, Henryk  36
Paszkowsk  199
Paszkowski  95, 96, 241
Paszkowski, Marcin  95, 132
Paszuty, Włodzimierza  281
patriarchy konstantynopolitańskiego  66
Patrikiejewowie  283
Paulus, Hertzog  56
Pawła  56
Pawła II  76
Pazniakow, Walery  24
Peltz, W.  286
Perejasław  157
Perejasławiu  182
Persiae  77
Persji  77
Petrauskas, R.  272, 277
Petrowski, Mikołaja  192
Petryków  115
Piccolomini  79
Pieczyngów  39, 302
Pieczyngów („Bessów”)  48
Piekosiński, F.  55, 56, 58, 59, 60
Piekosiński, Franciszek  56, 59
pierwszy Rzym  167
Pietkiewicz, K.  273, 279, 287
Pietkiewicz, Krzysztof  287
Pietkiewicz, M.  124
Piłsudski, Józefie  309
Pimen  164
Pińsk  83, 112, 134, 135, 185, 231, 242,

257, 270, 278, 307
Pińska  219
Piotra I  247
Piotr I  244
Piotrowi Aleksiejewiczowi  247
Piotrowi I  251
Piotrowski-Sitnianowicz, Samuel  212
Piotrowskiego  245
Pirckheimer  87, 165
Pirckheimerem, Willibaldem  87
Piskadło, A.  96
Piskadło, Antoni  98
pismem biało-ruskim  154
pismem białoruskim  195

piśmiennictwie ruskim  66
pismo białoruskie  154, 155
Plauen, Henryka von  51, 52, 53
Plauen, Henrykiem von  72
Plauen, Henryk von  50, 51
plemienia rosyjskiego  168
plemion ruskich  36
Plescouwern  50
Pleskow  296
Pliniusza Starszego  26
Plokhy, S.  172
Płutawę [Połtawę]  248
Pochilewicz  228, 233
Pochilewicz, D.  199
Pochilewicz, D. I.  225
Pochilewicza  208
Pociecha, W.  275
Pociej, Hipacego  108
Pociej, Hipacy  187
Pocieja, Hipacego  66
Pociejowi, Hipacemu  169
Poczep  200
Podgórza  94
Podgórzanie  93, 95
Podgórze  112, 132
Podlasia  83, 87, 89, 106, 297, 312
Podlasie  103, 108, 109, 112, 114, 220,

257, 307
Podlasiu  20, 114, 115, 261
podlaskich  130
Podlaszanach  94
Podlaszanie  93
Podnieprzu  200, 217
Podol  94
Podola  84, 89, 106, 183, 214, 250
Podolan  89, 188
Podolanie  189
Podole  77, 79, 86, 87, 103, 111, 112, 132,

134, 183, 190
Podolii  89
Podolu  110, 177, 182, 210, 211, 224, 242,

266, 268
Pogodin  284, 285
Pogodina  284
Pokłoński  195, 196, 198, 199, 201, 202,
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203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 226, 228, 229, 230, 309, 310

Pokłoński (Wodzgir-Pokłoński) Konstan-
ty  194

Pokłoński, Konstantego  207, 215, 217,
225, 233, 308

Pokłoński, Konstanty  191, 193, 210
Pokłoński, Konstantym  302
Pokłoński, Konstanty Wacław  194
Pokłońskiego  197, 200
pokój polsko-węgierski  52
Pokucie  134
Pokuciem  86
Pokuciu  169
Polacy  71, 83, 90, 127, 157, 176, 177, 187,

246, 247, 252
Polak  11, 126, 142, 308
Polakami  81, 93, 94
Polakom  192
Polaków  49, 55, 70, 75, 77, 81, 86, 114,

141, 148, 160, 222, 252, 261, 271,
288, 297, 312

Polaków Lachami  108
Poland  54, 193, 236
Polanie  132
Połaszka  155
Polchowski, Serapiona  238
Połchowski, Serapiona  243
Połchowski, Serapionie  247
Polemona II  272
Polesia  84, 106, 134, 145, 189, 194, 231,

254, 257
Polesia białoruskiego  261
Polesie  103, 109, 112, 115, 218, 243, 257,

258
Polesiem  86, 87, 307
Polesiu  183, 185, 186, 193, 235, 242
Polikarpowicz, Jakuba  196
politykę ruską  49
Pollanera, Grzegorza  53
połocczanie  192
Połocczyzna  299
Połocczyźnie  267
Połocczyzny  24, 244, 293, 294, 295
Połocczyzny, część  119

Połochowski  243
Połock  24, 33, 49, 50, 51, 67, 68, 74, 75,

76, 100, 101, 103, 106, 107, 108,
110, 111, 112, 117, 121, 122, 129,
130, 132, 133, 134, 136, 188, 191,
192, 212, 213, 214, 221, 222, 223,
242, 244, 251, 254, 257, 261, 265,
266, 268, 270, 271, 272, 273, 274,
278, 280, 282, 284, 285, 286, 293,
294, 295, 296, 297, 298, 299, 301,
303, 304, 306, 307, 311, 312

Połocka  22, 73, 93, 95, 164, 297
połocki  59
Połocki, Andrzeja  294
Połocki, Symeona  304
połockiej  67
połockimi Rogwołodowiczami  267
Połocko  298
Połocku  270, 273
Połoczan  267
Połoczanami  270, 272, 284
Połoczanie  270
Polonam  77
Polonia  83, 96, 98, 185
Poloniae  77, 91, 271
Polonia Maior  72, 76
Połonką  220
Polonorum  82
Połotą  270
Połotę  129
Połowców  48
Połowcy  297
Polsce  71, 125, 130, 156, 167, 170, 183,

185, 216, 232, 242
polscy pisarze  25
polscy politycy  89
Polska  14, 32, 33, 51, 52, 55, 72, 84, 96,

99, 148, 175, 249
Polską  44, 81, 214, 223, 225, 241, 278,

308, 309, 311
Polska i Litwa  240
Polskę  45, 77, 209, 261
Polski  36, 37, 51, 52, 54, 59, 62, 78, 79,

83, 86, 87, 89, 94, 96, 99, 101, 108,
148, 172, 217, 229, 252, 272, 297,
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312
polski  50, 73, 76, 77, 78
polskich  100
polskich autorów  61
Polskie  94
polskie  71
polskiej literatury  70
polskie wyobrażenia  99
polski historyk  62
polskim i litewskim państwie  152
polskimi ludźmi  158
polskim królem” Władysław  158
polsko-ruskiej, granicy  71
Polszcze  245, 246, 247, 252
pól tatarskich i tureckich  87
Połubiński, Aleksandra  206
Półwyspie Bałkańskim  138
Pomeraniam  91
Pomorza  129
Pomorzanie  90, 93
Pomorze” (Maritima)  36
Pompejusz  271
Pompejusza  281
Pomponiusza Leto  64, 76, 77
Poniatowski, Nikodem Tadeusz  256
Ponizowie  111, 134, 189, 307
Ponizowiu, naddnieprzańskim  186
Pont  272
Popowicz, Iwana  241
Porfiriusz  153
Porfirogenety, Konstantego  37
portugalski  61
Posen  59
Possevino, Antonio  129
Potebni, A.  18
Potebnia, Aleksander  18
Potiebnia, Aleksander  153
Potocki, Krzysztofa  205
pow. brzeskim  185
pow. orszańskim  135
powiat” mohylewski  198, 199, 202
powiatach” hołowczyńskim  204
powiat bełski  95
powiat białynicki  204
powiat bielski  102

powiat borysowski  218
powiat bracawski  102
powiat brasławski  104, 216
powiat Brześć  183, 190
powiat brzeski  102, 108
powiat chełmski  95
powiat czarnobylski  102
powiat czerkaski  102
powiat drohicki  102
powiat dubrowieński  218
powiatem kijowskim  185
powiatem orszański  108
powiatem piński  257
powiatem starodubowski  96
powiat grodzieński  102, 104, 224
powiat halicki  95
powiat horski  204
powiat kamieniecki  109
powiat kijowski  102
powiat kobryński  109
powiat kowieński  102, 104
powiat krzemieniecki  102
powiat lidzki  102, 104
powiat łucki  95, 102, 106
powiat mielnicki  102
powiat miński  102, 218
powiat mohylewski  218
powiat Mozyr  183
powiat mozyrski  102, 254
powiat Mozyrz  190
powiat mścisławski  204
powiat nowogródzki  102, 218
powiat orszański  96, 102, 129, 218
powiat oszmiański  102, 104, 121, 218
powiatów: lidzkiego  224
powiatów” smoleńskiego  218
powiat owrucki  102, 242
powiat Pińsk  183, 190
powiat piński  102, 216
powiat przemyski  95
powiat Rzeczyca  190
powiat Rzeczyce  183
powiat rzeczycki  102, 235
powiat sanocki  95
powiat słonimski  102, 104
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powiat smoleński  102, 204
Powiat starodubowski  200
powiat starodubowski  102, 222
powiat szkłowski  204
powiat teteryński  204
powiat trocki  102, 104
powiatu” horskiego  204
powiatu” mohylewskiego  203, 204
powiatu brzeskiego  109
powiatu kopyski  156
powiatu lidzki  156
powiatu lidzkiego  160
powiatu mińskiego i nowogródzkie  108
powiatu mohylewski  194
powiatu mozyrski  216
powiatu mozyrskiego  185
powiatu mścisławskiego  155
powiatu nowogródzki  99, 127
powiatu orszański  96, 155, 156, 235
powiatu oszmiański  160
powiatu oszmiańskiego i lidzkiego  161
powiat upicki  102, 104, 216
powiatu pińskiego  194
powiatu starodubowskiego  227
powiatu wiłkomirskie  224
powiatu оszmiański  155
powiat wileński  102, 218
powiat wiłkomirski  102, 104, 216
powiat witebski  102, 235
powiat włodzimierski  102, 106
powiat wołkowyski  98, 102, 104, 224
powiaty: Starodub  190
powiaty: wileński  104
powiaty kowieński  216
powiaty rzeczycki i mozyrski  108
powiaty Starodub  183
powiat żytomierski  102
powiecie” bychowskim  202
powiecie brzeski  106
powiecie dubrowieńskim  204
powiecie mińskim  218
powiecie nowogródzkim  218
powiecie orszański  161
powiecie orszańskim  136, 217
powiecie ostrogski  153

powiecie oszmiańskim  121, 249
powiecie poczepskim  200
powiecie woroneski  158
Powierski, J.  27, 71, 73, 300
Powierski, Jan  30, 73
Powierski, Jerzy  27
Poznań  76
Pradze  42
Pragi  122
Praksedą, świętą  298
Praksedzie, księżniczce  273
prawdziwa ziemia ruska  202
prawdziwi Rusini  58
Praxedis  270
Praze  265
Prisschucha, Tomasza  59
Pritsak, Omelian  250
Pritsak, Omeljan  174
Prochaska, A.  50, 51
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Wykinta  298
Wyrozumski, J.  74
Wysp Brytyjskich  27, 140
wyspie Rodos  166
Wyszlieg (czyli Wojsiełk)  285

Z

z. Starowolski  99
Zabiełło, Piotr  227
zadnieprzańsk  242
Zahalem  185
Zajac  267
Zajac, Jerzy  266, 272, 294
Zajaca  273
Zajaca, Jerzego  300
Zakon  52
zakon grecki  115
zakon rzymski  115
Zakonu Inflancki  293
zakonu krzyżacki  52, 72, 163
Zalensky, Leonis Slubicz  243
Zalesie  253
Zamość  244
zaporoskimi Czerkasami  180
Zaporoż  156
Zaporoża  157
Zaporożców  159, 185
Zaporoże  222
Zarębski, I.  81
Zatoki Fińskiej  62
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Zawichoście  40
Zawilie  101
Zawilju  106
Zbaraski, Krzysztof  131
Zbarażanie  93
Zbigniewa, kardynała  271
Zdzitów  103
Zełenski  241
ziem, białoruskich  160
ziem, naddnieprzańskich  159
ziem, ruskich  183
ziem „ruskich”  24
ziem białoruskich  264, 296, 299, 303, 307
ziem carskich [tzn. bizantyńskich]  112
ziem czernihowsko-siewierskich  279
ziemia „Moskwicinów”  75
ziemia bełska  250
ziemia białoruska  202
ziemia Białych Rusinów  50
ziemia bracławska  200
ziemia brasławska  96
ziemią brzeską  103
ziemia brzesko-drohiczyńska  297
ziemiach Białorusi  114
ziemiach białoruskich  186
ziemia chełmska  86, 250
ziemiach podolskich  130
ziemia czernihowsk  96
ziemia czernihowska  200
ziemia drohicka  33
ziemia grodzieńska  33, 67, 297
ziemia halicka  37, 73, 250
ziemią halicką  44
ziemia kijowska  103, 106
ziemia kijowska i połocka  73
ziemia litewska  107, 116, 175, 286
ziemią litewską  177
ziemia lwowska  250
ziemią lwowską i chełmską  98
ziemią Moskwian  75
ziemia mścisławska  250
ziemia nowogrodzka  21
ziemia nowogródzka  33, 67
ziemia podgórska  202
ziemia podolska  106, 202, 250

ziemia pokucka  202
ziemia poleska  202
Ziemia połocka  107
ziemia połocka  21, 33, 67, 75, 250
ziemia połocka i smoleńska  20
ziemia połocka i witebska  267
ziemia polska  168
ziemia przemyska  202, 250
ziemia pskowska  21, 46
Ziemia Ruska  54
ziemia ruska  106
ziemią ruską  75
ziemia siewierska  96, 103
ziemią siewierską  199
ziemią siewiersko-czernihowską  214
ziemia smoleńska  96, 102
ziemia witebska  75, 96, 103, 107, 250
ziemia wołyńska  102, 106, 250
ziemia żmudzka  102
ziemi bełskiej  98
ziemi białorosyjskiej  214
ziemi chełmskiej  84
ziemi czernihowskiej  252
ziemi czernihowsko-siewierskiej  103
ziemi drohickiej  67
ziemie, ruskiej  95
ziemię białorosyjską  213
ziemie białoruskie  81
ziemię Białych Rusinów  44
ziemię czernihowską  96
ziemię czernihowsko-siewierską  222
ziemię grodzieńską i nowogródzką  14
ziemię halicką  306
ziemię halicko-włodzimierską  44
ziemie i prowincje sarmackie  250
ziemie kijowską  250
ziemie koronne  134
ziemie litewskie  281
ziemie litewskie i ruskie  266
ziemię mścisławską  103
ziemię nowogródzką  99
ziemie połocką  103
ziemie polskie  50
ziemię pskowską  22, 45
ziemię Rusinów Białych  306



398

ziemię ruską  46, 269
ziemię ruską i litewską  82
ziemie ruskie  50, 73, 103, 165
ziemie ruskie Korony  169
ziemie siewierskiej  95
ziemie ukraińskie  98, 301
ziemi grodzieńskiej  98
ziemi halickiej  38, 71, 75, 93, 99, 164
ziemi halicko-włodzimierskiej  75, 76,

100, 164
ziemi kijowskiej  200
ziemi krakowsko-sandomierskiej  76
ziemi lackiej  169
ziemi litewskiej  102, 114, 156, 157
ziemi lwowskiej  132, 202
ziemi mińskiej  107
ziemi moskiewskiej  86, 95
ziemi nowogródzkiej  90, 275, 297
ziemiom ruskim  32
ziemi połockiej  49, 101, 107, 244, 266,

293
ziemi połockiej i witebskiej  279
ziemi pruskiej  89
ziemi pskowskiej  45, 46
ziemi ruskiej  21, 44, 74, 111, 286
Ziemi Ruskiej” (Reuzzenlant)  45
ziemi siewierskiej  132
ziemi siewiersko-czernihowskiej  96, 98
ziemi smoleńskiej  56, 75, 103
Ziemi Świętej  45
ziemi trapezuntckiej  66
ziemi własnej ruskiej  201
ziemi wołyńskiej  131, 166
ziemi zaporoskiej (Запороская земля)  

175
ziem litewskich  21
ziem litewskiej Rusi  121
ziem litewsko-ruskich  160
ziem moskiewskich  214
ziem naddnieprzańskich  89, 214
ziem naddźwińskich i naddnieprzańskich  

307
ziem ruskich  51, 64, 83, 100, 133, 151,

154, 155, 156, 191, 245, 281
ziem ruskich Korony  187, 304

ziem wierzchnich  112
Zientary, Benedykta  269
Zimin, A. A.  283
Zitomirzanie  93
Złota Baba  60
Złota Baba” (Aurea Vetula)  306
Złotą Babę” (Aurea Vetula)  79
Zmiejew, Siemiona  218
Zmiejewa  219
Zochovskyj, Cypriani  243
Zofia  51
Zofią Paleolog  64
Zołotarence  202
Zołotarenką  217
Zołotarenką, Iwanem  199
Zołotarenkę  203
Zołotarenkę, wana  200
Zołotarenki  198, 205, 228, 230, 233
Zołotarenki, Iwana  191
Zołotarenki, Wasyla  195
Zołotarenko  196, 201, 204, 207, 208
Zołotarenko, Iwan  193, 214
Zoltán, A.  44, 276
Zoltan, Andras  16
z rodu Centaurów (Kitowrasów)  270
Zwoliński  90, 126
Zwoliński, P.  89, 126
Zwoliński, Przemysław  89
Zwoliński, Przemysława  125
Zygmunta I  82
Zygmunta III  138
Zygmunta III Wazę  125
Zygmunta III Wazy  134
Zygmunta I Luksemburga  51
Zygmunta Luksemburczyk  72
Zygmunta Starego  82, 279, 287, 302
Zygmunt August  106
Zygmunt III  96
Zygmunt III Waza  95
Zygmunt Luksemburczyk  52
Zygmuntowi  52
Zyzaniusz, Stefan  155
Zyzaniusz, Stefana  109
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Żdanowicz  216
Żdanowicz, Tobiasza  195
Żdanowicza, Antona  215
Żelewski, R.  185
Żeligowski, Lucjan  11
Żerbiłło, J.  49, 74
Żłobin  200
Żmojdzi  241
Żmudź  82, 101, 103, 104, 112, 116, 140,

210, 216, 253, 262, 271, 281
Żmudzi  89, 98, 102, 106, 122, 124, 224,

275, 278, 286, 289
Żmudzią  84, 258, 269, 279
Żmudzina  301
Żmudzinami  12
Żmudzini  209, 287
Żmudzinów  116, 281
Żochowski  244
Żochowski, Cyprian  243
Żochowski, Cyprianem  237
Żołkowski, Antonio Jozepho  255
Żółkowski, Józef  255
Żukowiecki, Petroniusza  154
Żużec  102
Żydaczowie  95
Żydów  197, 302
Żydzi  241
Żyrowicach  135
Żytomierz  178


