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BIAŁORUSKIE DOPŁYWY POLSKO-INFLANCKIEGO 
«RUBONU»

Mapa

Wielka to w nas wada, że rozdzieleni pod różne rządy, nie mamy żywej chęci 
wiedzieć jedni o drugich, znać się nawzajem. Jakby przyzwalając na 
podział Polski, części jej zamykają się w granicach przemocą zakreślonych, 

prowincye mało albo nic nie wiedzą co się dzieje za ich obrębem. Nie godzi się 
przecież braciom, wspólną przyciśnionym biedą, tak zapominać się wzajemnie. 
Dlatego z przyjemnością pospieszam udzielić wam kilka naprędce zebranych w 
myśli szczegółów o jednej z ziem polskich, najmniej znanej przez ogół, a zasługującej 
na uwagę rodaków pod każdym względem. Chcę mówić o Inflantach Polskich. <…> 
Prowincya ta, dwieście kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców licząca, oddzielona od 
Kurlandyi Dźwiną, na prawej stronie tej rzeki rozciągając się ku północy, wchodzi 
klinem między gubernią Ryską, obejmującą dawne Inflanty Szwedzkie i gubernią 
Pskowską. Od wschodu graniczy z dwoma powiatami białoruskimi guberni swojej, 
z Siebieżskim i Drysieńskim [20, s. 177].

Choć słowo anonimowego korespondenta paryskich «Wiadomości Polskich» 
z 1858 roku zyskało już całkiem odmienne poznawcze walory, ciągle może 
być wprowadzeniem do rozmowy na temat tej części dawnej Rzeczypospolitej, 
której tradycyjne historyczno-kulturowe związki z Białorusią, w XIX w. uległy 
jeszcze poważniejszemu wzmocnieniu. Zadecydowała o tym przede wszystkim 



425

nowa polityka administracyjna, która objęła tereny dawnego państwa polsko-
litewskiego po pierwszym rozbiorze i była związana z koniecznością włączenia 
pozyskiwanych w latach 1772–1795 ziem w struktury Cesarstwa Rosyjskiego. 
W przypadku tzw. Inflant Polskich ten burzliwy okres trwał dokładnie 30 lat. 
Początkowo tereny byłego województwa (księstwa) inflanckiego stały się częścią 
nowo powstałej guberni pskowskiej, a Dyneburg odgrywał rolę stolicy prowincji 
dyneburskiej/dźwińskiej, obejmującej obszar tzw. Inflant Polskich. Już w 1776 r. 
doszło do kolejnej reformy administracyjnej, w wyniku której tereny prowincji 
dyneburskiej / dźwińskiej zostały przyłączone do nowo powstałej guberni 
połockiej. Likwidacji uległ wówczas dotychczasowy administracyjny podział 
ziem byłego księstwa inflanckiego na cztery trakty. W ich miejsce pojawiły się 
trzy ujezdy: dyneburski, rzeżycki i lucyński. Kolejną zmianę administracyjną 
przyniósł rok 1778, kiedy to trzy wspomniane ujezdy polsko-inflanckie weszły w 
skład namiestnictwa połockiego. Po jego likwidacji w 1796 r., ujezdy dyneburski, 
rzeżycki i lucyński włączono w granice guberni białoruskiej. Wreszcie, w 
1802 r. ziemie dawnego województwa inflanckiego weszły już na stałe w skład 
guberni witebskiej [11, s. 642–665; 21, s. 49]. Ich granice ukazuje chociażby 
«Mappa Generalna Gubernii Witebskiey» z 1820 r. Mimo tych zmian nazwa 
«Inflanty Polskie» pozostawała jednak nadal w użyciu. Mając ściśle określony 
kontekst historyczny i kulturowy, stała się szczególnie popularna wśród polskich 
mieszkańców tego regionu, odgrywając w pewnym sensie przez praktycznie cały 
wiek XIX rolę historyczno-kulturowej etykiety czy też wizytówki.

Historia rzeką napisana

Długo w mgłach zanurzona, spoczywała rzeka,  
Teraz nagle głębokie zamąciła wały:  
Stary Rubon wstał ze snu i wstrząsnął się cały  
I ozwał się, jak burza gdy huczy z daleka: 
<…> 
Dalej! dalej do żagla, do liry, do pługa,  
Pijcie moc i natchnienie z moich piersi wzdętych: 
Dla waszego przemysłu otwarta żegluga,  
Dla wieszczów tysiąc marzeń w mych falach zaklętych [4, s. 1–2].

Główna «sprawczyni» tej opowieści, której geograficzne położenie, pradawna 
mitologia a także niezaprzeczalne piękno wywarły niemały wpływ na wspólną 
literacką spuściznę komentowanych terenów, zmyślnie ukryła się pod szatą 
przynajmniej kilku poetyckich metafor. W dziewiętnastym stuleciu widziano w niej 
nie tylko daleką krewną niosącego bursztyn Eridanu, eoceńskiej rzeki płynącej z 
północy na południe na obszarze dzisiejszego Morza Bałtyckiego [8, s. 44–46], ale 
także kameleona czy Proteusza, który, co rusz, zmieniał nie tylko swe brzegi, ale 
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także językową postać [15, s. 145]. Według Michała Borcha z Prel (1806–1881), 
bibliofila, tłumacza na j. francuski niektórych dzieł Mickiewicza (m. in. «Konrada 
Wallenroda» i «Farysa»), a przede wszystkim autora naukowo-poetyckiego traktatu 
pt. «Dwa słowa o Dźwinie» z 1843 roku, pierwsze jej źródła biją już w starożytności, 
gdy jako Rubon zajęła miejsce rzeki Tanais. I tak, matematyk i astronom Ptolemeusz 
z Peluzy odkrywa Dźwinę na Morzu Wenedyjskim. Marcian z Heraklei zastępuje 
Rudonem. Nazywano ją też Chesinusem i Turuntusem, a na terenie Kurlandii, 
między Zatoką Liwońską a Morzem Bałtyckim — Koraxem. Imię Diny zawdzięcza 
później Normanom oraz bremeńskim żeglarzom. Najgłośniejszą metamorfozę 
rzeki odzwierciedla wyraz Dwina, gdyż jak pisze Borch: «niesie w sobie trud jakiś 
wielki, dźwignię jakiegoś ciężaru, co rzece jakby leniwie i nieochoczo toczyć się 
każe» [3, s. 77].

A ostatnie z przeobrażeń, które pozostawiło ślad na łotewskiej mapie — 
Daugawa, oznacza «wszelką mnogość». Jak przypuszcza Borch, mogły nią być na 
przykład obfity połów ryb, udany spław towarów albo przyrost wody. Ziemianin i 
archeolog, honorowy członek Wileńskiej Archeologicznej Komisji oraz licznych 
towarzystw naukowych, Adam Plater z Krasławia (1790–1862) w etymologii 
Dźwiny doszukuje się natomiast znaczenia «granicy»: «Zwanie więc Rubo, nadane 
Dźwinie być musiało przez Słowian, którzy po Scytach te strony osiedli, a nie przez 
Łotyszów, którzy ją Daugawą zwali, a który to wyraz słowiański oznaczał granicę 
szeroką czy grubą» [14, s. 6–7].

Jednakże to nazwę Rubonu w dawnych Inflantach Polskich upodobano jej 
szczególnie, gdyż utrwalona została w przeróżnych poetyckich oraz prozatorskich 
wariantach aż w dziesięciu tomach polsko-inflanckiego czasopisma o tym tytule, 
redagowanego w latach 1842–1849 w Wilnie przez Kazimierza Bujnickiego z 
Dagdy (1788–1878). Pisarze publikujący na łamach tzw. «Pisma poświęconego 
pożytecznej rozrywce» uczynili Dźwinę patronką swej literackiej żeglugi. Sięgnęli 
do ptolemeuszowych źródeł rzeki oraz obudzili ją na powrót z wiekowego uśpienia. 
Rzeczna wyprawa nie była jednak wyłącznie udziałem wspomnianych wyżej 
twórców, pochodzących z polsko-inflanckiej prowincji. Na pokład łatgalskiej 
«łodzi» dołączyli także autorzy z białoruskiego obszaru Naddźwinia, jak urodzony 
w Morohach, Jan Barszczewski (t. 8), Ignacy Chrapowicki z Kochanowicz (t. 
1, 2, 3, 4, 5), Ignacy Ciechanowiecki z Terespola (t. 3 i 6), pochodzący z okolic 
Oświeja1 bracia, Julian, Klemens i Walerian Grzymałowscy (t. 1, 2, 4), Ludwik 
Hłasko z Kniażyc (t. 8), Hieronim Marcinkiewicz z Tułowa (t. 3, 5, 6), Juliusz 
Muczler z Witebszczyzny (t. 8), Wincenty Gozdawa-Reutt z Mosarza (t. 9), 
Aleksy Horodzieński/Aleksander Grott-Spasowski ze Stefanowa (t. 2, 4, 5, 
6), Nestor Bujnicki z Hołubicz (t. 9), Tadeusz Łada-Zabłocki z Łuhinowa (t. 7 

1 Mieszkali w Pilnomyśli, a prawdopodobnie któryś z nich posiadał też majątek Otroszki 
niedaleko Antuzowa w pow. Nowoaleksandrowskim [18, s. 107].
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i 8) oraz odleglejszych od Dźwiny okolic, jak Wincenty Gaździcki z Ozierec 
(t. 9) czy Jan Chodźko z Krzywicz (t. 3, 5, 7)1. O udany rejs dbali wspólnymi 
siłami, starając się publikować teksty konsekwentnie we wszystkich trzech 
działach czasopisma (tj. I «Rzeczy użyteczne», II «Literatura» oraz III «Rzeczy 
użyteczne»). Prócz licznych utworów poetyckich, ogłaszali więc w «Rubonie» 
rozprawy o tematyce etnograficznej, a nawet gospodarskiej, cieszące się 
dużą poczytnością w ziemiańskich kręgach prenumeratorów pisma, którzy w 
regionalnym wydawnictwie poszukiwali nie tylko intelektualnej przyjemności, 
ale też praktycznej porady. Według Ireny Rudziewicz, «tematyka i problematyka 
białoruska najpełniej reprezentowana była w dziale Literatury. Tu kontynuował 
rozpoczętą w “Niezabudce” (1844, t. V) fantastyczną gawędę z cyklu “Szlachcic 
Zawalnia” jej redaktor naczelny Jan Barszczewski (1790–1851)», a «najwięcej 
materiału literackiego dotyczyło folkloru białoruskiego, gdyż autorzy “Rubonu” 
w przeważającej części dobrze znali język, twórczość ustną, historię i obyczaje 
terenów, gdzie docierało to pismo» [16, s. 619–620]. Z tego też powodu listę 
białoruskiej załogi «Rubonu» powiększyło nazwisko przyjaciela Mickiewicza oraz 
sekretarza Stowarzyszenia Filomatów, Jana Czeczota (t. 5 i 6), który nad Niemnem 
i Dźwiną odnalazł «piosnki», może największe ludowe «skarby» [15, s. 353]. Na 
uwagę zasługują niewątpliwie, integrujące oba kręgi kulturowe nadźwińskiego 
pogranicza, działania samego wydawcy pisma, Kazimierza Bujnickiego. Spod 
jego pióra wychodzą w czasopiśmie (t. 3) dwa przekłady oryginalnych piosnek 
ludowych białoruskich («Da za haroju, za kamionoju» oraz «Ty, kalina, ty malina!») 
[19, s. 374], ale też wyczerpujące uwagi na temat białoruskiej obyczajowości oraz 
poezji ludowej zamieszczane w formie dopisków do tekstów Aleksandra Grozy, 
Michała Grabowskiego i Tadeusza Łady-Zabłockiego [1, s. 140–141; 2, s. 97–100]. 
Redaktor pisma publikuje ponadto białoruskie pieśni ludowe w tłumaczeniu 
Aleksandra Grozy, Ignacego Chrapowickiego oraz Hieronima Marcinkiewicza 
[19, s. 433]. Warto dodać, że jego wysiłki nie idą na marne, zwłaszcza, jeśli 
chodzi o zainteresowanie inflanckim tematem autorów związanych z Białorusią. 
Jeden z przywołanych braci Grzymałowskich, Julian drukuje na przykład w 
czasopiśmie, będący próbą naśladowania Mickiewicza, sonet pt. «Na zwaliska 
Zamku Kokenhauzen», któremu nadaje typowo lokalny koloryt dawnego miasta 
i średniowiecznego zamku nad Dźwiną, po którym pozostały fascynujące ruiny, 
mimo iż prawdopodobnie nigdy tych miejsc nie odwiedził2.

Omywająca ziemie dawnej Rzeczypospolitej rzeka północnowschodnich granic 
nie przestaje pełnić funkcji literackiego łącznika oraz swego rodzaju historyczno-
kulturowego identyfikatora całej guberni witebskiej także na początku XX wieku. 
Świadczy o tym inna zbiorowa publikacja, mianowicie odbita w wileńskiej drukarni 

1 Klasyfikację terytorialną częściowo podaję za: [17, s. 577–578].
2 Szerzej o tym, zob. [15, s. 311–333].
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Zawadzkiego, a wydana przez Zarząd Towarzystwa Dobroczynności w Witebsku 
księga pt. «Z okolic Dźwiny» [6, s. 163] z 1912 roku. Trafiają do niej zarówno dotąd 
nieznane teksty polsko-inflanckich ziemian, m.in. Gustawa Manteuffla, Kazimierza 
Bujnickiego, Eugeniusza Broel-Platera, ale też fragmenty twórczości autorów 
pochodzących z Białorusi, np. Edwarda Słońskiego, Stefanii Ulanowskiej, Gustawa 
Reutta czy wreszcie klasyków literatury białoruskiej, Jana Barszczewskiego oraz 
Janki Kupały. Celem tej pracy było bowiem w duchu romantycznym, wskrzesić 
po raz wtóry nad Dźwiną wspólne duchowe trwanie: «A kiedy nas znowu powołają 
do szeregu — staniemy zdziesiątkowani może, lecz pełni otuchy, chociaż bronią 
naszą jedyną i puklerzem ta miłość bezgraniczna ziemi ojczystej, wiary przodków, 
mowy i tradycji» [13, s. X].

Inne dopływy
Historyk i krajoznawca, baron Gustaw Manteuffel z Drycan (1832–1916) 

jako trzecią z dziewięciu wpadających do Rubonu oraz zasilających jego wody 
rzek wskazuje graniczną Indrę «między powiatami dyneburskim i dryzieńskim, 
począwszy od majątku Mała Indryca aż do samej Dźwiny»1 [12, s. 31] Szczególną 
wymowę zyskuje ona jednak dzięki Józefowi Limanowskiemu, który w paryskim 
«Przeglądzie Rzeczy Polskich» z 1860 roku mieszkańców dawnych Inflant Polskich 
charakteryzuje w następujący sposób: 

Trzeci odłam Inflant stanowiący szeroki pas prawego brzegu Indry, którego 
mieszkańcy Łotysze ulegli częścią wpływowi białoruskiego plemienia, niemniej 
pełny jest wdzięku i oryginalności jak w charakterze mieszkańców, tak również i 
w samej naturze. Dostatek i ubóstwo podały tu sobie ręce, co wieś to nowy stopień 
włościańskiej zamożności. Tu śliczne domy z kominami, szerokie pszczół pasieki, 
bujnie wyrastająca pszenica, zapełniają radością serca polskie; ówdzie mizerne 
chałupy bez kominów, kurnikami zwane, podparte żerdziami, w których rodzina 
razem z cielętami i innym drobiazgiem się mieści; w warzywnych ogrodach jęczmień 
i owies, na polu żyto z girsą, wymownie świadczą o włościańskiej doli; wszakże z 
jednej strony zachęcający widok, lubo jeszcze rzadkiej zamożności, rozniecający w 
kmiotkach żądzę wydźwignięcia się z własnej niedoli, z drugiej strony niepomalu 
się szerząca polska oświata, podkopująca stare wady szlacheckie, dają słodką 
nadzieję, iż wkrótce ta częśc Inflant godną obywatelstwa się stanie. Ubiór tutejszego 
mieszkańca stanowi długa po kostki sukmana z odkładanym szerokim kołnierzem, 
pas czerwony szeroki, bóty, oraz łapcie i chodaki, i czapka już niemiecka z 
daszkiem, już narodowa, kształtu czapki kobiecej z długiemi uszami, futrem podbita. 

1 Bardziej szczegółową charaktertystykę tej rzeki pod względem geograficznym podaje 
Walery Kopernicki: «Indra, wypływa z jeziorka t. n. leżącego na wschód od jeziora Siewierz, 
z którego wypływa rzeka Dubna v. Ubna; ujście pod zamkiem Indrycą; lewy jej dopływ 
Sina» [7, s. 46].
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Dziewczęta się stroją do kościoła w perkalowe sukienki z fartuszkami; warkocz już 
zapleciony w dwie kosy wieńcem głowę otacza, już spada w wzorzyste wstążki na 
plecy. Trzewiki i pończochy według narodowego zwyczaju, niosą w ręku i dopiero 
gdzieś pod drzewem w pobliżu kościoła je wkładają. Włościanie tutejsi mówią po 
łotewsku, częściej po białorusku z łotewska [10, s. 32–33].

Białoruskie piękno natury, języka oraz stylu życia inflanckich okolic, które 
okala niewielka Indra, Limanowski zna dobrze z dzieciństwa. Wzrastał tutaj 
wraz z braćmi Lucjanem i Józefem u boku mówiącej po białorusku z elementami 
polszczyzny dobrodusznej Łotewki, niańki Rypki, która rozwinęła jego wyobraźnię, 
ucząc nazw kwiatów oraz opowiadając bajki [9, s. 28]. W przywołanym fragmencie 
wyznaje zatem, że białoruski «dopływ» tego regionu w żaden sposób nie jest mu 
obcy. Pokrewieństwo z Indrą dostrzega także wnuczka Tomasza Zana, Kazimiera 
Iłłakowiczówna, która pod opieką Zofii Buynowej z rodziny Plater-Zyberków, w 
Bałtyniu nieopodal Krasławia spędziła swe najmłodsze lata:

Indra — wartka śród spadzistych brzegów. 
Raudawizka — w łąkach ścieg przy ściegu, 
grząskie, wąskie, drobne córki bagien, 
skryte zwykle, w czas jesienny nagie, 
— pamiętam was bełkocące w ciszy letniej, 
zagłuszone upalnie i kwietnie… 
I pamiętam rozlew nad rozlewy, 
zatopione brzegi, łąki, krzewy 
i czajki wiosenne i kry, które płyną  
wszystkie do Dźwiny [5, s. 57].

* * *
Oby długo jeszcze nie przyszło nam kończyć sprowokowanej przez rzekę 

dysputy. Wszakże ciągle nie dość dobrze znamy się «nawzajem».
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