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Wyprawa wolnych Kozaków Jermaka za Ural stała się początkiem 

przyłączenia Syberii do Rosji. Wydarzenie to od dawna przyciągało 

uwagę historyków. Zachowało się jednak bardzo niewiele źródeł na te

mat ekspedycji Jermaka, a w związku z tym nawet najprostsze proble

my z nią związane wywołują dyskusję. 

Dokumenty dotyczące Jermaka zachowały się w archiwach i zbiorach 

bibliotecznych w trzech warstwach. Pierwszą warstwę stanowią źródła 

powstałe bezpośrednio w okresie „zdobycia Syberii". Minęło ok. 40-50 

lat, nim tobolscy kronikarze zestawili wczesne relacje kronikarskie o Jer
maku. Opierali się przy tym na wspomniemach żyjących jeszcze jerma
kowców. Minęło ponad pół wieku nim chwycił za pióro historyk i zara

zem kartograf S. Riemiez,ow, współc2iesny Piotra I. Napisana przez nie-· 

go Historia syberyjska fascynuje mnóstwem „dokładnych" detali i wy
jątkowym zorientowaniem autora. Riemiezowowi znane są daty przy
bycia Jermaka do różnych miejscowości, zmiany liczebności jego od

działu z dokładnością do jednego człowieka na różnych etapach jego 
wyprawy. 

Autor ostatnich specjalistycznych prac o Jermaku, W. I. Siergiejew, 
podjął próbę odczytania na nowo całej historii syberyjskiej ekspedycji. 
Zgodnie z jego opinią przebieg ekspedycji był następujący. Jeszcze 
w 1578 r. Stroganowie po raz pierwszy wezwali Jermaka z Wołgi. 
1 IX 1578 r. atainMl z d:rużymą wy,ruszył na Syłwę i tam prze2;imował. 
W 1579 r. Kozacy dotarli za Ural i założyli zimowisko na przełęczy 

Tagilskiej. W 1580 r. osiągnęli Turę i spędzili zimę w Czingi Turze. 

W 1581 r. oddział zbliżył się do ujścia rzeki Toboł, lecz nie zdecydował 

się na sztumnowanie stolicy Tatarów i podjął ,próbę powrotu na Ruś 
przez Tawdę. Potem Kozacy zmienili swój plan i zawrócili do dolnego 
biegu Tobołu, gdzie zupełnie bezczynnie spędzili kolejny rok. W trak
cie swej 3-letniej wyprawy Kozacy poruszali się po syberyjskich rze
kach „niespieszno", ,,s iskusom". W tym czasie stoczyli kilka 3-dniowych 
bitew z Tatarami oraz jedną 5-dniową, w której ich konie „brodziły pn 

brzuchu we krwi" 1. 

1 W. I. Siergieje w, K wo,:rrosu o pochodie w Sibir Drużiny Jermaka (Wop. 
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Nowa chronologia marszu Jermaka opiera się na późniejszych, mr„iej 
pewnych źródłach i nie wytrzymuje krytyki. 

Przekazy zebrane przez S. Riemiezowa w końcu XVII i na początku 
XVIII w. były w znacznej mierze legendarne. Oto jak wygląda początek 
syberyjskiej wyprawy według Historii Riemiezowa. Jermak w.raz z Ko
zakami wyruszy li z czusowskich miasteczek i skierowali się w górę 
Czusowej ku uralskim przełęczom. Lecz nieomal od razu zgubili drogę 
i „nie dostali się Ozusową n.a Syberię", ponieważ sktręcili nie na Siere

briankę, lecz wcześniej na Syłwę. Zbyt późno zauważywszy swój błąd, 
Kozacy przezimowali na Sylwie. Jeżeli wierzyć Riemiezowowi, Jermak 
zabłądził na Syłwie, mówiąc inaczej, na obszarach dziedzicznych dóbr 
Stroganowów. Zgodnie z księgami podatkowymi z 1579 r. okolice nad 
Sylwą należały d·::> M. Stroganowa. Po obu brzegach rzeki znajdowały 
się jego wsie oraz młyn 2

• Pozostaje zagadką, jak Kozacy mogli prze
płynąć obok i nie zauważyć ich. Lecz to nie wszystko. Stroganow dał 
Jermakowi prze:wodn,ików. Jest rzeczą dz.iwną, że zabłąckili orui na Syl
wie. Legenda o zimowaniu Jermaka na Syłwie powstała w Kugurze 
w końcu XVII w. Jej autorami byli miejscowi duchowni, którym zale
żało na uzasadnieniu legendy o zbudowaniu przez Jermaka w okolicach 
Kungura kaplicy, która zachowała się do ich czasów. Całkowicie fanta
styczne są informacje Historii Riemiezowa, że na Turze Jermak zabił 
Czyngis-Chana i zimował w jego mieście Czingi Turze 3. 

W opowieści Riemiezow.a „dokładne" daty i liczby są przemieszane 
z opisami „cudów" towarzyszących wyprawie Jermaka. Kozakom np. 
objawił się arcypasterz Nikoła. W przełomowym momencie sztandar 
z obliczem Zbawiciela sam uniósł się z łodzi i porwał oddział za sobą. 
Innym razem Bóg wraz z niebieskim rycerstwem obronił Kozaków przed 
poganami itd. Nie można odrzucać tych cudów, a jednocześnie trakto
wać cały pozostały materiał jako wiarygodną historię. 

Na 50 lat przed Riemiez·owem wyprawa .przyciągnęła uwagę tobol
skich kronikarzy. Pierwszy krok uczynił energiczny Kiprian, pierwszy 
arcybiskup syberyjski. Rzecz nie w, tym, że Cerkiew doceniła znaczenie 
bohaterskiego czynu pierwszych odkrywców ziemi syberyjskiej. Po pro
stu Kiprian zauważył wśród ludu wielką popularność imienia Jermaka 
i postanowił wykorzystać tę okoliczność w celu chrystianizacji pogań
skiego kraju. Troszcząc się nie o historię, ale o potrzeby arcybiskup
stwa, Kiprian nakaizał modły za duszę Jermaka 4. 

Diakowie Kipriana zabrali się do dzieła w odpowiednim momen-

ist., 1959, nr 1, s. 123-127); t e  n że, Istoczniki i pu,ti issledowanija sibirskogo po

choda wołżskich kazakow (Aktualnyje problemy istorii SSSR. Sbornik trudow, Mo

skwa 1979, s. 38). 
2 Wypiska iz piscowych knig 1579 g. (N. Us t rial o w, Imienityje Hu.di Stro

ganowy, St. Petersburg 1842, przyp. 38-39). 
8 Sibirskije lietopisi, St. Petersburg 1907, s. 313, 318. 
4 P. G. S k r y  n n i k o  w, Rannije sibirskije lietopisi (Istoria SSSR, 1979, nr 4).
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cie. Wymierało pokolenie Kozaków znających Jermaka, tylko niektórzy 

jeszcze żyli. Jednych „starych Kozaków" diakowie odnaleźli w tobol

skiej sotni, innych w przytułku. Relacje weteranów zanotowano i stały 

się one podstawą księgi zmarłych (spisu zmarłych), a później kroniki. 

Według weteranów, ich wyprawa na Syberię rozpoczęła się w 7089 r. 
od stworzenia świata, tj. w 1580-1581 r. po Chr. s Wspomnienia Koza

ków zawierają bezcenny materiał. Wymieniona przez nich data wy
wołuje jednak poważne wątpliwości. W jaki sposób weterani ją obli

czyli? Data 7089 jest ściśle związana z przybyciem do Tobolska Kipria

na w 7129 r. 6 Prawdopodobnie Kozacy wychodzili z założenia, że w mo

mencie przyjazdu Kipriana mieli za sobą 40 lat służby na Syberii. Kil

kanaście (13 lub 14) lat później ci sami Kozacy oświadczali, że służą 

carowi „na Syberii w Tobolsku od chwili zdobycia przez Jermaka po 

40 i 50 lat" 7. Inaczej mówiąc, czas wy,pr.awy określali w przybliżeniu, 

za 1pcmocą zaokrąglonych liczb. Data, którą wymieruli •u schyłku życia, 
nie była dokładna. 

Historia Jermaka interesowała nie tylko mieszkańców Tobolska. Stro

ganowie, usłyszawszy, że na Syberii miejscowy arcybiskup nakazał 
sporządzić krótką kronikę „zdobycia Syberii", postanowili zdobyć kopię 
tej kroniki i rozkazali swym ludziom jej przerobienie. 

Nadworny kronikarz Stroganowów nie przypominał puszkinowskie
go oddanego prawdzie Pimiena. Zbyt wyraźnie podporządkował swoją 

opowieść z góry powziętemu celowi. Przede wszystkim musiał zadbać 
o utrwalenie sławy swych gospodarzy. W tym celu uzupełnił tekst wcześ
niejszej kroniki tobolskiej całkowicie zmyślonymi informacjami o przy
byciu Jermaka do dóbr dziedzicznych Stroganowów na 2 lata przed roz
poczęciem syberyjskiej wyprawy. ,,W tym samym [7087 - R. S.] roku,
28 czerwca" - zapisał kronikarz - ,,znad Włogi przyszli atamanowie
i Kozacy, Jermak Timofiejewicz z towarzyszami do Czusowskich mia
steczek ... spędzili oni w miasteczkach [Stroganowów - R. S.] 2 lata
i 2 miesiące" s. Kronikarz chciał w ten sposób wykazać, że Kozacy byli

przez 2 lata na utrzymaniu Stroganowów, w rezultacie czego zdążyli
stać się ich sługami.

Idąc za obliczeniami kronikarza, można dojść do wniosku, że Jermak 
ruszył na wyprawę 29 VIII 7089 (1581) r. W tym wypadku kronikarz 

Stroganowów wyraźnie starał się być w zgodzie z datą (7089) znalezioną 
w kronice tobolskiej. 

Kilka stronic dalej kronikarz wniósł sprostowanie do swych chro-

5 E. K. R o m o d a n o ws k aj a, Sinodik jermakowym kazakam (Izwiestia Si

birskogo otdielenia AN SSSR. Seria obszczestw. nauk, nr 11 (176), wyp. 3, Nowo

sib irsk 1970, s. 20). 

e Kniga zapisnaja, Tomsk 1973, s. 18. 
7 CGADA Moskwa, Sibirskij prikaz, f. 214, op. 6, d. 86, I. 88.

s Sibirskije lietopisi, s. 9. 
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nologicznych obliczeń i zanotował, że Stroganowowie wysłali Jermaka 

na Syberię „latem 7090 roku 1 września" 9
• Na pierwszy rzut oka spros

towanie o 2-3 dni miało charakter nieistotny. Lecz w rzeczywistości 

kronikarz zrezygnował z daty tobolskiej i zastąpił ją inną. Zgodnie 
z przyjętym w Rosji kalendarzem rok rozpoczynał się 1 IX, z tego zaś 
wynika, że Kozacy wyruszyli na wyprawę nie w sierpniu 7089 r., lecz 

we wrześniu 7090 r. Tę nową datę kronikarz postanowił wzmocnić bar

dziej szczegółową opowieścią o napadzie wojsk syberyjskich na Permski 

kraj, co miało nastąpić w tym samym momencie, kiedy Jermak wyru

szył za Ural. Oto jego opowieść. ,,W tym samym dziewięćdziesiątym ro
ku, w dniu wielebnego ojca naszego Szymona Słupnika ... książę Pe

łymski ... zwołał ułanów i murzów ziemi syberyjskiej, przyszedł na 
Czerdyń . . . pod miasteczka Kankor i Kerdegan, a stamtąd ruszył pod 
Czusowskie miasteczka" 10. 

Stroganowowski kronikarz w odróżnieniu od tobolskich weteranów ja
ko pierwszy określił dzień, w którym rozpoczęła się syberyjska ekspe
dycja Jermaka. N. M. Karamzin, S. M. Sołowjow, a za nimi inni histo
rycy uwierzyli mu 11. W rzeczy samej, któż lepiej mógł wiedzieć niż 
Stroganowowie, kiedy posłali Kozaków za Ural? Posiadali oni wspania
łe archiwum, a nadworny kronikarz szeroko wykorzystał dokumenty 
tam przechowywane. 

Najnowsze metody źródłoznawstwa pozwalają na ustalenie sposo
bu, w jaki powstał przytoczony wyżej tekst i w jakim stopniu jest on 
wiarygodny. 

Staranne porównanie tekstów nie pozostawia wątpliwości, że . na
dworny kronikarz czerpał wiadomości głównie z dokumentów urzędo

wych Iwana IV, przechowywanych w archiwum Stroganowów. Orygi
nały tych akt zachowały się do naszych dni, co stwarza badaczowi 
niezwykle rzadką możliwość oceny metody pracy kronikarza nad jego 
źródłami. 

W 3 co najmniej urzędowych dokumentach carskich znalazł kroni

karz wzmianki o napaści pełymskiego księcia na Permski Kraj. Z tych 
samych dokumentów dowiedział się, że stało się to w dniu Siemiona. 
Pobieżnie przeczytawszy akta, wyciągnął wniosek, że mowa jest o jed
nej i tej samej napaści. Nie uwzględnił okoliczności, że akty sporzą
dzone były z roczną przerwą i że jedynie późniejszy dokument wspo
mina imię Jer maka. 

Przeczytajmy na nowo oryginały dokumentów Iwana IV. Dwa pier

wsze sporządzone zostały w listopadzie-grudniu 1581 r. w odpowiedzi 

9 Tamże, s. 10. 
10 Tamże, s. 11-12. 
11 N. M. Kar a m z i n, Istoria gosudarstwa Rossijskogo, t. IX, St. Petersburg 

·1812, s. 382; S. M. S o ł o w j o w, Istoria Rossii, t. VI, Moskwa 1960, s. 696-698.
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na skargę Siemiona i Maksima Stroganowów. Panowie donosili carowi, 
że „w dniu Siemiona" ich wsie i słobody spustoszył pełymski książę, 
a Nikita Stroganow, który znajdował się wówczas w ufortyfikowanym 
miasteczku Orle, nie przyszedł im z pomocą. Iwan IV uczynił wymów
kę Nikicie i nakazał działać wspólnie z krewnymi 12. 

Drugi dokument (z 16 XI 1582 r.) był odpowiedzią na skargę W. Pie
liepielicyna, wojewody z Czerdynia. Wojewoda doniósł, że 1 IX jego 
twierdza została zaatakowana przez syberyjskich ludzi i księcia pełm
skiego, a Stroganowowie nie tylko nie pomogli w nieszczęscm, 
lecz w dniu ataku „ze swych grodów wysłali Jermaka z towarzysza
mi zdobywać syberyjskie ziemie" 13. 

Jak widzimy, w carskich dokumentach opisane są napaści, które 
miały miejsce w różnym czasie i dokonane były na różną skalę. W pier
wszej brało udział pełymskie (mansyjskie ) książątko z niewielkimi siła
mi, natomiast w drugiej uczestniczyli także ludzie syberyjscy, tj. woj
ska Kuczuma. W pierwszym wypadku mansyjczycy spalili bezbronne 
wsie i słobody Stroganowów, lecz nie odważyli się zaatakować ich mia
steczek. W rok później żołnierze Kuczuma wspólnie z mansyjczyka
mi uderzyli na Czerdyń, główną bazę Rosjan w Permskim Kraju. 

W czasie pierwszego napadu w 1581 r. Jermaka najwidoczniej nie 
było w posiadłościach Stroganowów, w przeciwnym razie nie dopuś
ciłby do pustoszenia osiedli przez mansyjczyków. O Jermaku mówi 
dopiero dokument z końca 1582 r. Nakreślona w nim sytuacja jest 
jednoznaczna. Ludzie Kuczuma zaatakowali carską twierdzę w 1582 r. 
w dniu, w którym Jermak wyruszył z wyprawą. Otrzymawszy donie

sienie Pieliepielicyna, car zagroził Stroganowom niełaską i nakazał na
tychmiastowe zawrócenie Kozaków z wyprawy. 

W kronice Stroganowów znaleźć można 3 różne daty rozpoczęcia 
wyprawy Jermaka. Daje to podstawę, by sądzić, w jej zestawie
niu brało udział kilka osób. Jedna z nich prawdopodobnie miała w rę
ku nieco pełniejszy tekst upominającego dokumentu Iwana IV niż ten, 
który zachował się do naszych czasów. (Zazwyczaj moskiewscy diako
wie jeden dokument przesłali starszemu Stroganowowi do Solwycze
godzka, a drugi - młodszym do Permu.) W przepisanym przez stroga
nowskiego kronikarza tekście carskiego posłania wiadomość o wypra
wie Jermaka ujęta jest w następujący sposób: ,,Donosił nam z Permu 
Wasilij Pieliepielicyn, że wy [Stroganowowie - R. S.] wysyłaliście ze 
s,vych grodów ... Jermaka z towarzyszami zdobywać syberyjskie zie
mie 91/1582 roku 1 września" 1,. 

Dlaczego kronikarz Stroganowów, znając dokładną datę rozpoczę--

12 G. F. Mi 11 e r, Istoria Sibiri, t. I, Moskwa 1937, przyp. s. 341-342.

is Tamże, s. 342-343. 

14 Sibirskije Uetopi::i, s. 14.

10 - Sobótka 3-4/82 
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cia syberyjskiej ekspedycji (1 IX 1582 r.), nie wykreślił z tekstu omył
kowej daty (1 IX 1581 r.)? Dlaczego zestawił kronikarski opis napaści 

wykorzystując dane, odnoszące się do różnych wydarzeń? Widocznie 

nieuważnie przeczytał carskie dokumenty, znalezione w archiwum Stro
ganowów. Jednakże jego omyłki nie należy tłumaczyć wyłącznie nie

porozumieniem. Przypomnijmy, że kronika tobolska odnosiła początek 
wyprawy Jermaka do 7089 r. Właśnie tę kronikę nadworny kroni

karz Stroganowów wziął za podstawę swej pracy. Opierając się na da

cie tobolskiej, postarał się zbliżyć do niej daty odnalezione w aktach 

archiwum. 

Dziwi fakt, że historycy nie zauważyli sprzeczności w tekście stro

ganowskiej kroniki i spośród 3 występujących tam dat (7089, 7090, 
7091 r.) wybrali najmniej prawdopodobną. Od czasów N. M. Karamzina 

data ta stała się swego rodzaju aksjomatem. Nawet obecnie można ją 

znaleźć w każdym podręczniku szkolnym, specjalistycznej monografii 
czy wielotomowym wydaniu akademickim. Data ta, oparta na infor

macji kroniki Stroganowów, powinna być odrzucona, skoro ujawnio
no pochodzenie błędu kronikarskiego. 

Carski akt upominający należy do najwczesmeJszej warstwy doku

mentów o Jermaku. Dokument ten jest bezpośrednim odbiciem wyda
rzeń. Kozacy wyruszyli na Syberię w obecności czerdyńskiego woje
wody W. Pieliepielicyna 1 IX 1582 r., o czym natychmiast doniósł on 
carowi. Brak jest podstaw, by nie wierzyć wojewodzie. 

W tym miejscu można by zakończyć: znaleziono wreszcie wiary
godne źródło, które kładzie kres wszelkim dyskusjom. 

Istnieje jednak możliwość przeprowadzenia dodatkowej kontroli no
wo ustalonej daty i przytoczenia całego kompleksu dokumentów, spo
rządzonych za życia Jermaka. 

Najwcześniejszym źródłem, w którym wspomniane jest imię Jerma

ka, jest wiadomość sporządzona przez komendanta Mohylowa Strawiń
skiego dla króla Batorego. W końcu czerwca 1581 r. komendant poin
formował Batorego o ataku Rosjan na powierzoną mu twierdzę oraz wy

liczał nazwiska wojewodów carskich, którzy brali udział w napaści. 
Jako ostatni na jego liście figurowali Wasilij Janow - wojewoda doń
skich Kozaków, i Jermak Timofiejewicz - kozacki ataman" 15

. Wiado
mości te zdobyli Litwini od jeńców i były one pewne. Jeńcy nieprzy
padkowo wymieniali imię Jermaka obok imion innych wojewodów. 

Współtowarzysze atamana w wiele lat później wspominali o jego dłu

giej służbie. Jeden z nich, Kozak Iljin, pisał w suplice do cara, że „20 lat 

spędził z Jermakiem w polu". Najwidoczniej przed litewską wyprawą 
Jermak miał już za sobą wieloletnią słuibę w stanicach na południo-

is M. K oj a l o w i c z, Dniewnik posledniego pochoda karola Stiefana Bato

rija na Rossiju, St. Petersburg 1883, s. 253. 
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wych granicach kraju. Świadectwo Iljina potwierdził tiumeński Kozak 
G. Iwanow, który (według jego słów) odbywał państwową służbę „na
Syberii przez 42 lata, a przedtem służył nam [carowi - R.S.) w stani
cy u Jermaka i z innymi atamanami" 16, Po 20-letniej służbie Jermak
zyskał sławę w armii jako stary bojowy dowódca.

List Strawińskiego, w którym wspomniane jest imię Jermaka, od 
dawna zwracał uwagę historyków. Prawie 80 lat temu N. W. Szlakow, 
opierając się na tym dokumencie, wyraził opinię, że Jermak, będąc 
pod Mohylowem w czerwcu-lipcu 1581, nie mógł dotrzeć na Ural i roz
począć wyprawę 1 IX tego samego roku 11. N. W. Szlakow ograniczył 
się do tej tylko uwagi i nie zanalizował wszystkich źródeł na temat 
ekspedycji. Zaproponowana przez niego data (1582 r.) nie została dla
tego przyjęta w literaturze. Aby usunąć sprzeczność zauważoną przez 
N. W. Szlakowa, historycy postawili błyskotliwą hipotezę, o jednoczes
nym istnieniu 2, a może nawet 3 atamanów o imieniu Jermak Timo
fiejewicz. Jeden z nich znajdował się w 1581 r. pod Mohylowem, a in
ny w tym samym czasie prowadził oddział przez uralskie przełęcze na 
Syberię 1s. 

Uznając błyskotliwość tej hipotezy, spróbujemy skontrolować ją za 
pomocą dokumentów sporządzonych w tym samym czasie, co list Stra
wińskiego. 

Głównymi towarzyszami Jermaka w syberyjskiej wyprawie 
byli atamanowie Iwan Koko, Sawa Bołdyria, Nikita Pan i inni. Pod 
koniec wojny o Inflanty walczyli oni z nohajskimi Tatarami na Dolnym 
Powołżu. 

Rosja poniosła klęskę i Wielka Orda Nogajska była gotowa do ude
rzenia na nią z tyłu. Na początku 1581 r. car Iwan wysłał z prezen
tami do Ordy W. Pieliepielicyna, przyszłego wojewodę czerdyńskiego. 
Dyplomaci moskiewscy nie zdołali powstrzymać Tatarów od wojny. Wów
czas dyplomaci dali Tatarom do zrozumienia, że „astrachańscy i doń
scy Kozacy" wywrą „zemstę" na Tatarach za ich najazdy, gdyż „po
wstrzymać swoich Kozaków już nie potrafimy". Wołżańscy Kozacy 
błyskawicznie zrozumieli słowa carskich dyplomatów. Latem 1581 r. 
rozgromili Sarajczyk, stolicę Nogajskiej Ordy. ów zuchwały najazd 
otrzeźwił nogajskiego chana, który niezwłocznie wysłał posłów do 
Moskwy. 

Pokojowe gesty Ordy nie przeszkadzały jej w grabieżczych napa-

16 P. M. Goło w a c  z e  w, Pokorienije Sibiri i licznost' Jermaka (Sibirskij
sbornik, t. I, Moskwa 1891, s. 175) Russkaja istoriczeskaja biblioteka, t. I, St. Pe
tersburg 1875, s. 401. 

17 N. W. S z 1 a ko w, Jermak Timofiejewicz Zietom 1581 g. (Żurnal ministier
stwa Narodnogo proswieszczenija, 1901, ijul, s. 41). 

18 A. A. W wie di e n s k i, Dom Straganowych w XVI-XV II ww., Moskwa
1962, s. 62. 
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dach na Ruś. W tym samym czasie, kiedy 300 Tatarów nogajskich wy
ruszyło wraz z wysłannikiem Pieliepielicynem do Moskwy, inny oddział, 
liczący 600 szabel, ograbił okolice Tiemnikowa i Ałatyria. Wołżańscy 
Kozacy wiedzieli o napadach Tatarów nogajskkh i traktowali ich zgod
nie z prawem wojennym. Najpierw rozgromili nad rzeką Samarą od
dział towarzyszący Pieliepielicynowi, a następnie rozbili grabieżców po
wracających spod Ałatyria. 

28 VIII do Moskwy „przybiegli" Tatarzy ze świty nogajskich posłów, 

którzy udawali się do cara i donieśli, że „na Wołdze Kozacy Iwan Kol
cow, Bogdan Barbosza, Nikita Pan i Sawa Bołdyria z towarzyszami" na
padli na nogajskie poselstwo przy przeprawie pod wyspą Sosnową. 
W. Pieliepielicyn, towarzyszący nogajskiemu poselstwu, przybył do Mo
skwy 1 I1X i potwierdził wiadomości o pogromie nad Wołgą 19

. Urząd
poselski opisał sprawki atamanów natychmiast po wydarzeniu z pro
tokolarną dokładnością.

Przytoczone dokumenty pozwalają ustalić z całkowitą pewnością, 
że główni współtowarzysze Jermaka - Iwan Kolco, Pan i Bołdyria, 
w sierpniu-październiku znajdowali się nie w permskich majątkach 
Stroganowów i nie na uralskich przełęczach, lecz na Dolnym Powołżu. 
Tradycyjną chronologię syberyjskiej ekspedycji (początek wyprawy 
1 IX 1581 r.) może uratować tylko przypuszczenie, że sobowtórów miał 
nie tylko Jermak, lecz także jego główni współtowarzysze. Jermak wal
czył z Litwinami, Iwan Kolco, Pan i Bołdyria z nogajskimi Tatarami, 
a ich sobowtóry w tym czasie pokonywali Ural. Nonsensowność przy
puszczenia o istnieniu sobowtórów jest oczywista. Miraż rozwiewa się 
sam, jeśli zrezygnujemy z błędnej daty i uznamy datę podaną w cars
kim dokumencie z 1582 r. 

Wszystkie bez wyjątku dokumenty, sporządzone sa życia Jermaka 
i zachowane w oryginale, są ze sobą zgodne. Dokładnie i jednoznacznie 
wskazują, że Jermak wyruszył na wyprawę 1 IX 1582 r. 

Wyodrębnienie kompleksu najwcześniejszych i całkowicie pewnych 
świadectw o życiu Jermaka i jego ·współtowarzyszy pozwala ujawmc 
pomyłkę co do daty, będącej jedną z podstawowych w historii średnio
wiecznej Rosji. 

Zachował się carski dokument z 7 I 1584 r., na podstawie którego 
widać, że car Iwan IV dowiedział się o zdobyciu Syberii od posłańców 
Jermaka nie później niż latem-jesienią 1583 r. i natychmiast rozka

zał przygotowywać „zimową wyprawę" na Syberię 20. Wynika stąd, że
,,zdobycie Syberii" miało miejsce między 1 IX 1582 r. a wiosną 1583 r., 
kiedy Jermak wysłał gońców do Moskwy z wiadomością o zwycięstwie. 
Wspomnienia tobolskich weteranów są zgodne ze świadectwami doku-

n CGADA, f. 127, kn. 10, 11. 65, op. 140-142, 147-149. 
20 G. F. Mi 11 er, Istoria Sibiri, t. I, przyp. s. 343-344.
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mentów. Weterani pamiętali, że weszli do Kaszłyka w dniu św. Dy

mitra Siełunskiego 21
. Wspomniane święto przypada na dzień 26 X. Wspo

mnienia weteranów nie są oczywiście tak pewnym źródłem, jak ory

ginalne dokumenty. Kozacy mogli pomylić się o kilka dni lub tygodni. 

Trudno jednak wyobrazić sobie, by zapomnieli, że zwyciężyli właśnie 

jesienią. 

Zatem jermakowcy pokonali drogę od Czusowej do Irtyszu nie w cią

gu 2-3 lat, lecz w 2-3 miesiące. 

Pojawia się problem, czy istnieje fizyczna możliwość pokonania od

ległości od Czusowej do Irtysza w tak krótkim czasie. 

Studenci permskiego uniwersytetu przeprowadzili eksperyment. 

Powtórzyli na łodziach drogę Jermaka, co zajęło im 4 miesiące. Ich 

przykład potwierdził, jak ograniczona jest możliwość eksperymentu 

w historii. Oceniając ich doświadczenie, należy wziąć pod uwagę, że 

w ciągu minionych 400 lat uralskie i syberyjskie rzeki stały się płytsze. 

Łodzie studentów nie są szybkimi kozackimi czółnami, a studenci Ko

zakami. 

Proste obliczenia podpowiadają, że flotylla Jermaka płynęła prze

ciwko prądowi około 300 km. Następne 1200 km kozackie czółna pły

nęły z prądem syberyjskich rzek. Właśnie dlatego odległość do Irty

sza Jer mak mógł pokonać w ciągu 2 miesięcy. 

Uściślenie chronologii w nieunikniony sposób prowadzi do rewizji 

całej historii pierwszej syberyjskiej ekspedycji. 

Należy odrzucić jako niewiarygodne opinie na temat 3-letnich 
krwawych walk, które rzekomo prowadził Jermak -w drodze do Kaszly

ka. W rzeczywistości stolica chanatu syberyjskiego Kaszłyk została zdo

byta nie w rezultacie długich krwawych walk, lecz gwałtownym na

tarciem Kozaków. 

Tłum. Andrzej Orzechowski 

u Sinodik jermakowym kazakam, s. 20. 




