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Współcześnie Białoruś jest nazywana po angielsku Byelorussia, nawet adresy 
internetowe w tym kraju kończą się na „by”, tak jak np. w Polsce na „pl”, a w Niemczech na 
„de”. Po angielsku to brzmi jak „Rosja” (Russia) z niezrozumiałym (dla Anglosasów) 
„przedrostkiem” byelo, w każdym razie: jakiś szczególny przypadek Rosji.  
 

Ciekawe  światło na to rzuca recenzja Stanisława Wiktora Szczepanowskiego 
zatytułowana „Znaczenie nomenklatury” i opublikowana w emigracyjnej „Myśli Polskiej” 
nr 9(223) z 1 maja 1953 r. na str. 10-11. Recenzja dotyczy pierwszego tomu książki 
„Cambridge history of Poland” wydanego w 1950 r. a dokładniej tych jego rozdziałów, które 
napisał prof. Alexander Bruce Boswell. Porównując z wcześniejszą o 10 lat broszurą tego 
autora „The Eastern Boundaries of Poland” Szczepanowski zwrócił uwagę na różnice w 
angielskim nazewnictwie krajów wschodniosłowiańskich. We wcześniejszej publikacji Rusini 
to Ruthenians a Białoruś to White Ruthenia. W późniejszej publikacji w rozdziałach 
pochodzących od tego autora nazwy White Ruthenia nie ma, a Russian (które znaczy 
„rosyjski”) występuje w miejscach, gdzie powinno być słowo Ruthenian  (które to słowo 
znaczy „rusiński” oraz „ruski” czyli po prostu „wschodniosłowiański”). Prawidłowe 
nazewnictwo angielskie zostało zachowane w innych rozdziałach tej książki, pochodzących 
od polskiego emigranta, prof. Oskara Haleckiego. Przez angielskiego współautora tej książki 
wyrazy Russia i Russian są stosowane (jak wynika z kontekstu) także w odniesieniu do 
zdarzeń dotyczących Rusi Kijowskiej z XI wieku, czyli daleko przed zaistnieniem 
państwowości rosyjskiej, jak napisał Szczepanowski: „powstanie Rosji zostało antydatowane 



o parę stuleci […] został postawiony znak równości między Rusią a Rosją”, a ponadto w tym 
mieści się „argumentacja przemawiająca do ludów angielskiej mowy i mentalności za 
jałtańskim załatwieniem sprawy wschodniej granicy Polski”. Rzeczywiście, między tymi 
dwiema publikacjami nastąpiło jawne opowiedzenie się dwóch mocarstw anglosaskich za 
zmianą wschodniej granicy Polski na korzyść Związku Sowieckiego.  
 

Skoro ZSRS potocznie bywał nazywany Rosją, to jakże wygodnie było uważać, że 
sięgając w 1945 r. po Grodno, Brześć, Łuck i Lwów owa „sowiecka Rosja” sięgała po 
„swoje”, rzekomo „odwiecznie rosyjskie”, ziemie. W tym samym duchu została w Londynie 
wymyślona po I wojnie światowej tzw. linia Curzona, w znacznej mierze (wzdłuż Bugu) 
będąca pierwowzorem granicy Polski po II wojnie światowej. Stanisław Wiktor 
Szczepanowski w swej recenzji przywołał postać sławnego uczonego brytyjskiego, Arnolda 
Toynbee, który w 1952 r. wyraził niesłychaną opinię, że to Rosja była przedmiotem 
zaborczości ze strony Zachodu, a konkretnie  Polski (!), i dopiero w 1945 r. odzyskała resztę 
utraconych w ten sposób ziem aż po linię Curzona. 
 

Nazwa “Byelorussia” sugeruje rosyjskość Białorusi czyli bycie częścią Rosji o 
przydomku „Biała”  (jak: „Wielkopolska" i „Małopolska” są częściami Polski). W niemieckich 

tekstach pleni się ten sam błąd: „Weißrussland“ zamiast poprawnego „Weißruthenien“.  
 

Te błędne nazwy korespondują z rosyjskimi nazwami „Małoruś” dla Ukrainy i 
„Wielkoruś” dla Rosji, które weszły w użycie jeszcze w Rosji carskiej. W Związku 
Sowieckim, kiedy w 1944 r. zmieniono hymn tego państwa, zastępując 
„internacjonalistyczną” w treści „Międzynarodówkę”; w nowej pieśni umieszczono słowa:  
 

„Niezłomny jest związek republik swobodnych,  
Ruś wielka na setki złączyła je lat”   

 

 (w rosyjskim oryginale brzmi to tak:  
 

«Союз нерушимый республик свободных 
сплотила навеки Великая Русь.»),  

 

czyli znowu – „Ruś Wielka” w znaczeniu „Rosji”.   
 

W roku akademickim 1974/75 czytałem podręcznik historii Ukrainy wydany po 
ukraińsku w Kijowie we wczesnych latach 60. ubiegłego wieku, którego autorstwa nie 
zapamiętałem, ale który składał się z dwóch tomów sporej wielkości, i to jednakowej, chociaż 
pierwszy dotyczył czasów przed rewolucją październikową czyli mniej więcej tysiąclecia, a 
drugi czterech, może czterech i pół dekady, po tej rewolucji. W tej książce  nawet 
pochodzenie nazwy „Ukraina” był  objaśniane tak, że patrząc od strony Rosji to była ziemia 
„ukrainna”, leżąca na  kraju, a to mogło być stosowalne (i było zastosowane przez rosyjskich 
historyków) ewentualnie dopiero po tym, jak Rosja w II połowie XVII w. wywalczyła 
przeciwko Rzeczypospolitej przesunięcie granicy w kierunku zachodnim, na Dniepr, a nawet 
poza (obejmujący Kijów) kawałek na jego zachodnim brzegu. Przedtem, np. w XVI wieku, 
to, co nazywano wtedy Ukrainą, czyli Naddnieprze, centrum dzisiejszej Ukrainy, tylko z 
polskiego punktu widzenia mogło być traktowane jako ziemia leżąca „u kraja”.  Nazwa 
„Ukraina” zresztą nie powstała ani w Rosji  XVII-wiecznej, ani w Polsce  XVI-wiecznej, lecz  
 



     
 

1569 – oderwano od Litwy, nie  
uczyniono Księstwem Ruskim 
<http://www.polonia-mon-amour.  

eu/wp-content/uploads/  
2009/07/mapa-unia.jpg> 

1658 – Księstwo Ruskie  
(bezskutecznie) proklamowane   

<https://pl.wikipedia.org/wiki/ 
Plik:Rzeczpospolita_Trojga_ 

Narod%C3%B3w_w_roku_1658.png> 

1863 – symbol nadziei na  
Rzplitą Trojga Narodów 

<https://ewastankiewicz.files. 
wordpress.com/ 2013/01/ 
powst_stycz-g014a300.jpg> 

 
na ziemiach ukraińskich w „Latopisie kijowskim”, napisanym w średniowieczu, najpóźniej w 
XV wieku, zaś pierwotnie oznaczała obszar trzech księstw: kijowskiego, czernihowskiego i 
perejasławskiego. Później, w polskim XVII-wiecznym nazewnictwie,  odnosiła się do obszaru  
niedoszłego  Księstwa Ruskiego  w obrębie  Pierwszej Rzeczypospolitej,  którego powstanie  
było przewidziane  Unią Hadziacką  z 1658 r.,  a  które obejmowałoby trzy województwa: 
kijowskie, bracławskie i czernihowskie (w 1569 r. przy okazji zawierania Unii Lubelskiej 
oderwano województwa: wołyńskie, kijowskie i bracławskie od Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i włączono do Korony Polskiej; gdyby już wtedy uczyniono z nich trzeci człon 
federacji, być może uniknięto by powstań kozackich a w następstwie może również 
rozbiorów).   
 

W tym samym podręczniku osiemnastowieczne rozbiory Rzeczypospolitej, a w 
szczególności – ziem zamieszkałych przez Ukraińców (częściowo wzdłuż rzeki Zbrucz), są 
opisane w podrozdziale o następującym nagłówku (podaję z pamięci, być może nie całkiem 
poprawnie):  
 
 

«Візвілення східної та срідної України Россією.  
Загрблення західної України Австрією», 

 

(co czyta się:  
 

«Wizwileńnia schidnoji ta sridnoji Ukrajiny Rossijeju.  
Zahrableńnia zachidnoji Ukrajiny Aǔstrieju», 

 
 

dopiero w roku akademickim 1975/76 miałem się dowiedzieć, że litera «в» w takim 
położeniu, w którym po polsku jest wymawiana jak „f”, po ukraińsku, zarówno w wyrazach 
rodzimych jak też zapożyczonych, jest wymawiana jak „niezgłoskotwórcze u”, czyli tak, jak 
po polsku wymawia się „u” np. w wyrazach „Europa” albo „autobus”), to znaczy:  
 

«Wyzwolenie wschodniej i środkowej Ukrainy przez Rosję.  
Zagrabienie zachodniej Ukrainy przez Austrię».  

 
 

Ale potem „grabieżcy” z dynastii von Habsburg (dopiero w ostatnim półwieczu istnienia 
cesarstwa) godzili się na swobodę językową różnych narodowości, w tym Ukraińców (co do 
tej narodowości, intencje władz austriackich wynikały głównie z motywacji przeciw-
polskiej), a „wyzwoliciele” z (nominalnie słowiańskiej) dynastii Романовы (Romanowowie) 
od dekretu cara Piotra I z 1720 r. poprzez wiele kolejnych aktów prawnych zabraniali 
publicznie używać języka ukraińskiego w piśmie i nawet w mowie prawie do końca, nawet na 



tych ziemiach, na których mieszkali Ukraińcy, a które w początkowej fazie pierwszej wojny 
światowej przez krótki czas znajdowały się we władaniu Rosji.  
 

              
 

1667 – „wyzwolenie”  
do Dniepru, dalej nie  

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons  
/thumb/9/9f/Truce_of_Andrusovo_1667-es.  

svg/800px-Truce_of_Andrusovo_1667-es.svg.png> 

1795 – „wyzwolenie” do  
Zbrucza, dalej – „zagrabienie” 

<https://upload.wikimedia.org/ 
wikipedia/commons/d/d0/  
Partitions_of_Poland.png> 

1939 – „wyzwolenie” aż  
do Sanu i Bugu 

<https://m.salon24.pl/b56  
cec6aa2eef7165e0080f7d3  

bbdbbc,860,0,0,0.png> 
 

Współczesny język rosyjski wyzyskuje dwuznaczność przymiotnika русский 
(russkij), który zależnie od kontekstu znaczy albo: „ruski” = „rusiński” = 
„wschodniosłowiański”, albo „rosyjski” (np. o języku). Taka dwuznaczność może być 
zasadna tylko przy założeniu, że wszyscy Słowianie wschodni są jednym narodem, a wśród 
nich Ukraińcy i Białorusini po prostu mówią lokalnymi odmianami, zaledwie dialektami, 
języka rosyjskiego, którego literacką, oficjalną wersją jest русский язык (russkij jazyk). Za 
tym założeniem kryje się oczekiwanie (które jeszcze za sowieckich czasów w swoich 
publikacjach wyrażał słynny rosyjski pisarz, laureat literackiej nagrody Nobla,  Aleksander 
Sołżenicyn), że Białoruś i Ukraina, oderwawszy się, potem dobrowolnie (albo przymusowo, 
ale udając dobrowolność, co w historii państwowości moskiewskiej zdarzało się wielokroć) 
wrócą do Rosji. 
 

Tymczasem językiem „ruskim” o starej tradycji nie jest język rosyjski, lecz język 

starobiałoruski. To na ten język (z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego) przetłumaczył 

„Biblię” Franciszek Skoryna (Францішак Скарына), poddany Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
 

 
pierwszy katolicki przekład „Biblii” na białoruski i autor przekładu, Franciszek Skoryna  
 (ilustracja zamieszczona w elektronicznym wydaniu przez redakcję „Kuriera Wnet”,  

<https://wnet.fm/wp-content/uploads/2019/06/ba%C5%84ka-1-842x402.png>;  
wszystkie inne ilustracje tu widoczne pochodzą nie od redakcji „Kuriera Wnet”) 

 



narodowości białoruskiej, wyznania katolickiego, żyjący na przełomie wieków XV i XVI, a 
więc na dobre kilka dekad przed pierwszym katolickim przekładem tego dzieła na język 
polski, dokonanym przez jezuitę, ks. Jakuba Wujka pod koniec XVI wieku. Język 
starobiałoruski był językiem urzędowym Wielkiego Księstwa Litewskiego nominalnie de iure 
aż do konstytucji majowej z 1791 r. (de facto krócej), która Pierwszą Rzeczpospolitą z 
państwa quasi-federalnego przeistoczyła w państwo unitarne, w szczególności z jednym 
(polskim) językiem urzędowym. 
 

Białoruś dzisiaj uchodzi za kraj bardzo zrusyfikowany, w którym mało kto poprawnie 
mówi w ojczystym języku, podobno nawet prezydent Alaksander Łukaszenka  (Аляксандр 
Рыгоравіч Лукашэнка  =  Alaksandr Ryhoravič Łukašenka),  w przeszłości kołchoźnik, nie  

 

   
 

Konstanty Kalinowski (1838 – 1864) 
<https://dzieje.pl/sites/default/files/styles/open_article_ 

750x0_/public/201703/konstanty_kalinowski.jpg> 

1863 – egz. „Chłopskiej Prawdy”  
<https://ewastankiewicz.files.wordpress.com/  

2013/01/powst_stycz-g014a300.jpg> 
 

włada nim dobrze. Ale to po białorusku (i to alfabetem łacińskim!)  wydawał podziemne 
czasopismo dla chłopów zatytułowane «Mużyckaja Praǔda» («Мужыцкая праўда») 
czyli „Chłopska Prawda” rewolucjonista i powstaniec Konstanty Kalinowski (Канстанцін 
Каліноўскі), komisarz rządu narodowego na woj. grodzieńskie w powstaniu styczniowym, 
przez Rosjan skazany na śmierć i powieszony. Taka to „Biała Rosja” sąsiaduje z nami od 
wschodu. 
 
 


