II.
Polityka likwidacji problemu białoruskiego
W latach dw udziestych spraw ą mniejszości narodow ych w
w ojew ództw ach w schodnich zajmow ały się struktury podległe
MSW, MWRiOP oraz Ministerstw a Spraw Wojskow ych. Od początku
latach trzydziestych coraz aktyw niej w rozw iązyw anie kw estii
narodow ościow ych w w ojew ództw ach w schodnich angaŜow ało
się w ojsko. Dow ódcy Okręgów Korpusu z Brześcia, Grodna lub
Wilna udzielali opinii w kw estii polityki religijnej, śledzili

Ŝycie

polityczne, gospodarcze i kulturalne Białorusinów 228. Spraw ozdania
o ruchu białoruskim pisane przez szefa sztabu Dow ództw a IX
Okręgu Korpusu w

Brześciu płk. Kopkozow a na podstaw ie

doniesień w yw iadu róŜniły się od ocen dokonyw anych przez
struktury administracyjne i policyjne.
Po

likw idacji

Hromady

w yw iad

w ojskow y

dostrzegał w

szeregach naw et legalnych organizacji białoruskich skłonności do
tw orzenia jednocześnie dw óch nurtów

Ŝycia narodow ego –

oficjalnego i konspiracyjnego229. Rozbijanie przez aparat państw ow y
228

DABW, f . 1, op. 9, d. 616, k. 48.
TamŜe, k. 6, Sprawozdanie DOK za IV kwartał 1929 r.: „O ile w
pierwszy m wy padku dostrzega się umiarkowanie, małą ruchliwość i
229
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legalnych struktur prow adziło jedynie do doskonalenia działalności
konspiracyjnej. Taka sytuacja ułatw iała jedynie przejmow anie kontroli
przez

komunistów

nad

kolejnymi

środow iskami

białoruskimi.

Działacze lokalni, zw iązani niegdyś z Hromadą skoncentrow ali się na
pracy

w śród

młodzieŜy,

niepodległościow e.

propagując

Radykalizow ała

się

głów nie
głów nie

hasła
młodzieŜ

gimnazjalna. Popularne w tym środow isku staw ały się białoruskie
pieśni patriotyczne230. Środkiem najw iększego oddziaływ ania na
społeczeństw o po likw idacji Hromady było TSzB. Tocząca się
w ew nątrz tej organizacji w alka między komunistami i działaczami
narodow ymi daw ała rządow i polskiemu – zdaniem dow ódcy DOK IX
gen.

Trojanow skiego

komunistycznych

-

na

szansę

na

środow isko

ograniczenie

białoruskie.

w pływ ów

Z

kontekstu

spraw ozdania gen. Trojanow skiego moŜna jedynie domyślać się, Ŝe
potrzebne

byłoby

chadeckiego,
sformułow ana

w sparcie rządow e dla w ileńskiego nurtu

lecz

bezpośrednio

taka

231

propozycja

nie
.

została

Oznaczałoby

przez
to

niego
bow iem

faktyczne umoŜliw ienie rozw oju białoruskiego ruchu narodow ego,
czego nie przew idyw ał Ŝaden ośrodek rządow y.
Alternatyw ą

było

jednoczesne

zw alczanie

ruchu

komunistycznego i narodow ego, które uznano za jednakow o
niebezpieczne dla polskiej racji stanu. Ruch narodow y eliminow ał
moŜliw ość szybkiej asymilacji Białorusinów w kulturze polskiej.
pewną dozę zobojętnienia, o ty le w drugim wre gorączkowa praca na
wszy stkich odcinkach” – pisał płk. Kopkozow. Najistotniejsze dla państwa
uwaŜał wszy stko to, co działo się za kulisami legalnego Ŝy cia
polity cznego.
230
TamŜe, k. 7b.
231
TamŜe, k. 23-23b, Sprawozdanie za III kwartał 1929 r., podpisane przez
gen. Trojanowskiego.
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Komunizm natomiast był groźny i trudny do zw alczania poniew aŜ
posiadał potęŜnego protektora i ideologię negującą państw ow ość
polską na ziemiach zamieszkałych przez Białorusinów i Ukraińców .
Walka z dw oma głów nymi nurtami w ystępującymi w

ruchu

białoruskim musiała prow adzić do konfrontacji między ludnością
białoruską a państw em polskim.
Od początku lat trzydziestych kaŜdą aktyw ność środow isk
białoruskich w ładze skłonne były postrzegać w
działalności

komunistycznej,

nacjonalistycznej,

kategoriach

w yw rotow ej

i

antypaństw ow ej. Lokalne słuŜby policyjne do karykaturalnych
rozmiarów

rozbudow ały

system inw igilacji

i donosicielstw a.

Notow ano naw et mało istotne szczegóły z Ŝycia osobistego
uczniów szkół, w których nauczano języka białoruskiego, działaczy
ośw iatow ych, bibliotekarzy, księgarzy, w iejskich muzykantów i
członków ich rodzin, w łaścicieli radioodbiorników 232. Informatorzy
donosili o spotkaniach na przykład dw óch chłopów w lesie233.
Znalezienie podczas rew izji broszury o rozw oju techniki w ZSRR
staw ało się dow odem sympatii z ruchem komunistycznym234.
232

DAHW, f . 551, op. 1, d. 1091, Inf ormacja Wy działu Bezpieczeństwa
MSW o działalności białoruskich organizacji wy wrotowy ch, k. 3.
233
„Donoszę Panu Wojewodzie – pisał starosta pruŜański 22 sierpnia 1928
r. do wojewody poleskiego, - Ŝe w dniu dzisiejszy m uzy skałem
konf idencjalnie inf ormacje, Ŝe mieszkaniec wsi Bojary gminy Horodeczno
Jewdokim NiŜnik w lipcu zbierał wśród osób sobie zauf any ch dobrowolne
składki, lecz na jaki cel na razie nie ustalono. Po za ty m ustalono, Ŝe
wy mieniony NiŜnik spoty kał się w okoliczny ch lasach z Filipczukiem
Maksy mem mieszkańcem wsi Mielniki gminy Horodeczno, prowadząc
tajemnicze rozmowy ”. O jakiejkolwiek działalności polity cznej NiŜnika
starosta nic nie wiedział, lecz spowodował, Ŝe znalazł się on na liście osób
podejrzany ch o działalność anty państwową: DziarŜauny Archiu Breskaj
Wobłaści (DABW)., f . 1, op. 9, d. 460, k. 1
234
DABW, f . 1, op. 10, d. 1341, k. 25.
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WydłuŜała

się

lista

osób

podejrzanych

o

działalność

antypaństw ow ą.
Konfidencji dostarczali słuŜbom policyjnym w szelkich informacji o
osobach w skazanych do szczególnego nadzoru. Często podstaw ą
do w pisania na listę podejrzanych była informacja od konfidenta o
rozmow ie lub goszczeniu w domu człow ieka w cześniej uznanego
za sympatyka komunizmu235. Informacje gromadzono przez w iele lat,
odnotow yw ano kaŜdą w ypow iedzianą myśl, kaŜde spotkanie
inw igilow anego. Uczestnictw o w nielegalnym w iecu staw ało się
koronnym dow odem działalności antypaństw ow ej236. Indyw idualne
kartoteki podejrzanych o działalność komunistyczną zakładano
naw et 14-letnim dzieciom, gdyŜ w edług doniesień konfidentów byli
oni

uczestnikami

nielegalnych

zebrań237.

Niekiedy

kartoteka

domniemanego komunisty przez w iele lat zaw ierała tylko jeden zapis:
„nie przejaw ia Ŝadnej działalności” 238.
O ocenach w ładz w

stosunku do poszczególnych ludzi

najczęściej decydow ała treść donosu konfidenta. Ci zaś, zazw yczaj
w skazyw ali ludzi ze sw ego najbliŜszego otoczenia239. W szeregach
KPZB

dominow ali

praw osław ni

chłopi

i

małomiasteczkow a

inteligencja Ŝydow ska. Wyjątek stanow iła Wileńszczyzna, gdzie
w iększość

członków

pełniących

funkcje

stanow ili katolicy, a w śród działaczy
organizacyjne

235

w ierni

w yznania

DAHW, f . 551, op. 1, d. 1144, Sprawozdanie wojewody
nowogródzkiego za sty czeń 1931 r., k. 12-76.
236
TamŜe, d. 1181, Pismo Wy działu Bezpieczeństwa Urzędu
Wojewódzkiego w Nowogródku do MSW z 14.06.1933., k. 1.
237
LCVA, f . 51, ap. 17, b. 520, k. 1a.
238
TamŜe, b. 519, k. 3.
239
TamŜe, k. 2-7b.
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mojŜeszow ego240.

Treść w ielu dokumentów w skazuje, Ŝe w

znacznej części przypadków konfidenci przy okazji załatw iali sw oje
porachunki osobiste z sąsiadami, kuzynami lub mieszkańcami tej
samej w si.
Wskazanie przez konfidenta kogoś jako potencjalnego sympatyka
komunizmu

uruchamiało

w skazanego,

lecz

długotrw ałą

takŜe

jego

obserw ację

bliŜszej

i

nie

dalszej

tylko

rodziny.

Odnotow yw ano w ypow iedzi na tematy polityczne, spotkania, treść
rozmów , kaŜdy w yjazd z miejsca zamieszkania241. Spotkanie kilku
chłopów w chacie w iejskiej w dokumentach policyjnych nabierało
charakteru

przygotow ań

Poleskiego

na

pow stańczych242.

podstaw ie

informacji

Władze

dostarczonych

Kosow a
przez

konfidentów przygotow yw ały się naw et do tłumienia pow stania w
miasteczku, które miało zostać zaatakow ane w dniu tradycyjnego
tygodniow ego

jarmarku

przez

komunistycznych partyzantów .

Pow stańcy mieli zająć urząd pow iatow y, rozbroić policję, zniszczyć
linie telefoniczne i telegraf 243. We w skazanym przez informatora dniu
- pisał później komendant pow iatow y policji do szefa Urzędu
Śledczego w Brześciu – nie w ydarzyło się nic szczególnego –
skradziono jedynie 2 pary butów i 5 koŜuchów 244.
W gminie Horodeczno pow iatu bielskiego organizacja pow stańcza
miała zajmow ać się handlem drew nem i w ódką. Według policji
240

TamŜe, k. 8-30; 33b-34b.
DABW, f . 95, op. 1, d. 142, Korespondencja komendanta powiatowego
Policji Państwowej w Kobry niu z Urzędem Śledczy m w Brześciu, k. 2-12.
242
TamŜe, f .1, op. 9, d 471, k. 13, Pismo wojewody wileńskiego do MSW
z 16 I 1929 r.
243
TamŜe, k. 3, Pismo inf ormatora J. Migdała do starosty kosowskiego
Stanisława Rudnickiego z 5 XI 1929 r.
244
TamŜe, k. 3.
241
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kierow ać ją mieli dw aj oficerow ie z armii Denikina – Walenty Rudź i
Konstanty Szepczyński. „Rudź – pisał komendant pow iatow y policji
w Bielsku Podlaskim – pozostaje w zaŜyłych stosunkach z chłopami,
niejednokrotnie

raczą

praw dopodobieństw a

się

w ódką,

tw orzenia

co

przez

nabiera

niego

cech

organizacji

pow stańczej, jednak dotychczas fakt ten nie został ustalony” 245.
Polecenie w ydane przez w ładze centralne o konieczności
informacji

o

działalności

antypaństw ow ej

lub

w yw rotow ej

uruchamiało law inę spraw ozdaw czości. Na papierze pow staw ały
organizacje, których przyw ódcy nie mieli naw et św iadomości do
jakiej roli zostali przypisani przez funkcjonariuszy policji lub
administracji. W październiku 1930 r. Urząd Wojew ódzki w Brześciu
alarmow ał rząd o planach pow ołania białoruskiej organizacji
w ojskow ej, która miała działać w edług w zorców

Ukraińskiej

Organizacji Wojskow ej. Celem jej miało być w yw ołanie pow stania
zbrojnego246. Głów nym źródłem informacji okazał się zw olniony z
w ięzienia konfident Włodzimierz Hartnow icz, który o tw orzeniu
białoruskiej

organizacji

w spółw ięźniów

247

w ojskow ej

usłyszał

od

jednego

ze

. ChociaŜ nigdy nie potw ierdzono naw et próby

pow ołania organizacji o takim charakterze, to w spraw ozdaw czości
o stanie bezpieczeństw a zaistniała ona jako realny byt kształtujący
stosunki polityczne w w ojew ództw ach północno-w schodnich.
Szczególną w artość mieli agenci, którzy pełnili w nielegalnej
organizacji komunistycznej jakieś funkcje. Pozyskanie konfidenta z
szeregów KPZB umoŜliw iało kontrolow anie całej rejonow ej struktury
245

TamŜe, k. 19.
TamŜe, d. 1306, k. 18-18b.
247
TamŜe, k. 14.
246
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organizacyjnej248. Konfident o pseudonimie „Aleksander Kow al” z
śabinki pow iatu kobryńskiego przez dw a lata dostarczał informacji o
działalności
społeczeństw a

poszczególnych
na

agitację

członków
komunistyczną,

partii,

reakcjach

w skazyw ał,
249

otrzymyw ał bibułę, a naw et jaki czynił z niej uŜytek

kto

. Gdy policji

brakow ało dow odów do oskarŜenia kogoś podejrzanego, poprzez
agentów podrzucano komunistyczną literaturę, co stanow iło koronny
dow ód utrzymyw ania zw iązków z tym ruchem. „Kow al” był na tyle
w aŜnym informatorem, Ŝe przekazyw ał informacje bezpośrednio do
Komendy Wojew ódzkiej PP w Brześciu, gdzie otrzymyw ał takŜe
w ynagrodzenie250.
Najczęściej jednak system inw igilacji środow isk chłopskich
funkcjonow ał w oparciu o komendy pow iatow e policji. Dysponentem
w iedzy dostarczanej przez konfidentów był komendant i tylko on
znał całość struktury agenturalnej. Współpraca zaczynała się od
podpisania siedmiopunktow ej umow y, w której z jednej strony było
zobow iązanie przyjęcia na słuŜbę w roli „konfidenta-w yw iadow cy”,
z drugiej dostarczania w iadomości o działalności „organizacji
w yw rotow ych”. Konfident, zgodnie z umow ą, mógł przerw ać
w spółpracę z miesięcznym w ypow iedzeniem umow y. Ostatni punkt

248

W Wy dziale Śledczy m Komendy Powiatowej Policji Państwowej w
Brześciu pracowało 18 policjantów, w ty m 9 w ref eracie ds. działalności
anty państwowej, 3 bandy ty zmu i f ałszerstw, 4 kradzieŜy . Wy dział
korzy stał z usług 82 konf identów, w ty m 8 z nich by ło członkami KPZB:
DABW, f . 1, op. 8, d. 1091, k. 1-2b.
249
Najczęściej – donosili inf ormatorzy – chłopi papier wy korzy sty wali do
zawijania machorki.
250
TamŜe, f . 95, op. 1, d. 214, .k. 2-8.
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umow y określał pseudonim agenta. Z reguły miał on brzmienie imienia
i nazw iska najczęściej w ystępującego na danym terenie251.
Wynagrodzenie konfidenta komendant ustalał zaleŜnie od jakości
dostarczanych informacji. Najczęściej w ypłacano kw oty od 5 do 12
zł. Agent „Hytry Jan” od sierpnia 1933 r. do w rześnia 1934 r.
pokw itow ał 13 razy przyjęcie w ynagrodzenia na łączna sumę 77
zł252. Na Polesiu była to w artość krow y lub konia.
System

w ynagradzania

spraw iał,

Ŝe

zw erbow ani

do

w spółpracy, najczęściej ubodzy chłopi, starali się dostarczać
informacje o treści, która mogła podnosić w ysokość zapłaty. Wiele
pisano teŜ o przestępstw ach natury kryminalnej, lecz te w yceniane
były

znacznie niŜej, najczęściej w

jednoznacznie

bardziej

granicach 2 zł. Policja

koncentrow ała

się

na

zw alczaniu

działalności politycznej niŜ kryminalnej. Złodzieje, osobnicy skłonni do
bójek i aw antur, spraw cy pobicia, a naw et zabójcy mogli liczyć na
znaczną pobłaŜliw ość organów ścigania253.
Władze państw ow e domagały się od administracji terenow ej
w iększego zaangaŜow ania w w ykryw aniu przejaw ów działalności
antypaństw ow ej. Wobec braku moŜliw ości zw iększenia budŜetu na
251

TamŜe, d. 220, k. 2-3, Umowa między komendantem PP w Kobry niu a
konf identem Garkalukiem Leonem („Gry ciukiem Antonim”). Kolejne
umowy znajdujące się w teczce o sy gnaturze 220, i teczkach 221, 278,
279 - miały taką samą treść. W 1940 r. wszy stkie umowy o współpracy
między konf identami i policją oraz treść donosów zostały przetłumaczona
przez pracowników NKWD na języ k rosy jski.
252
TamŜe, d. 221, k. 3-28.
253
TamŜe, f . 1, op. 9, d. 1594, k. 26, Sprawozdanie sy tuacy jne wojewody
poleskiego za czerwiec 1931 r. W czerwcu 1931 r. na terenie województwa
poleskiego odnotowano 17 zabójstw, 6 dzieciobójstw, 2 usiłowania
zabójstwa, zgłoszono 3 gwałty i 58 wy padków kradzieŜy . Większość
sprawców by ła nieznana policji, mimo rozbudowanej sieci inf ormatorów.
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płace dla konfidentów

zachęcano starostów do pozyskiw ania

informatorów pracujących bez w ynagrodzeń. Do w spółpracy miały
być angaŜow ane przede w szystkim osoby, których działalność
gospodarcza była zaleŜna od koncesji uzyskiw anych z urzędów
pow iatow ych – w łaściciele restauracji, barów , piw iarni, kin
objazdow ych, strzelnic, iluzjoniści, a takŜe w ójtow ie, pisarze gminni,
sołtysi. Zalecano, aby dyrektorzy zakładów mających zamów ienia
rządow e w skazali pracow ników i skłonili ich do w spółpracy z
urzędami śledczymi. Wynagrodzeniem dla nich miały być lepsze
w arunki pracy i płacy 254. Władze państw ow e dąŜyły do poszerzenia
kręgu informatorów bez ponoszenia dodatkow ych kosztów , w
w yniku w yw ierania presji na osoby, których efekty działalności
gospodarczej pozostaw ały w jakimś stopniu zaleŜności od w oli
urzędników .

Najcenniejszych

informacji

udzielali

zw erbow ani

członkow ie inw igilow anych organizacji. Od nich słuŜby policyjne
znały w szystkie kontakty, szczegóły Ŝycia intymnego działaczy,
treść

ich rozmów
255

działań

pryw atnych oraz charakter planow anych

.

Treść pism od płatnych konfidentów w skazuje, Ŝe w iększość
informacji pisali oni celem w ykazania skuteczności w łasnego
działania lub uzasadnienia potrzeby sw ojej przydatności256. Dlatego
254

Archiwum Państwowe w Biały mstoku (dalej APwB), zespół Urzędu
Wojewódzkiego w Biały mstoku (dalej UWB), sy gn. 2, Ref erat
ref erendarza Urzędu Wojewódzkiego w Biały mstoku Karola Renkla
wy głoszony 25 kwietnia 1930 r. na zebraniu starostów, k. 37-39.
255
TamŜe, zespół Prokuratora Sądu Okręgowego w Biały mstoku, sy gn. 4,
k. 108; AAN, zespół Komendy Głównej Policji Państwowej (KGPP), sy gn.
183, k. 5.
256
Opłacany przez komendanta policji powiatowej w NieświeŜu Konstanty
Kozak donosił w marcu 1933 r.: „We wsi Zerebkowicze przeby wa osobnik
nieustalonego nazwiska, dobrze rozwinięty umy słowo, który ma zadanie
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z

reguły

w

treści

donosów

w yolbrzymiano

informow ano o faktach, które niew iele miały
rzeczyw istością.

Odmow a

donoszenia

na

zagroŜenia,

w spólnego z
sąsiadów

była

traktow ana jako przejaw postaw y antypaństw ow ej, co groziło
zakw alifikow aniem

do

grona

osób

podejrzanych.

W

liście

komendanta policji państw ow ej w Nieśw ieŜu Zenona Krajew skiego
do Naczelnika Urzędu Śledczego w Now ogródku informow ał on, Ŝe
Białorusin

Szymon

Kiszko

odmów ił

w spółpracy

z

policją.

„Wpraw dzie - donosił Krajew ski - Kiszko sam nie jest komunistą, lecz
nie czyni nic w spraw ie w alki z komunizmem w sw ojej okolicy” 257.
Jego w ina była tym w iększa, Ŝe okazał się szw agrem komendanta
policji w

Klecku, stąd zdaniem szefa policji pow iatow ej miał

obow iązek w spółpracy ze słuŜbami bezpieczeństw a. Lojalność
obyw atelska Kiszki została uznana za w ątpliw ą, a on sam za
podejrzanego.
W

latach

trzydziestych

w łasną

siatkę

konfidentów

rozbudow yw ał z podobnym rozmachem takŜe Korpus Ochrony
Pogranicza. Oprócz doniesień na temat działalności społecznej lub
politycznej mieszkańców sw oich miejscow ości, odnotow yw ali oni
bardzo dokładnie opinie poszczególnych chłopów

o sytuacji

w ew nętrznej i międzynarodow ej Polski. W 1939 r. zarejestrow ano
w iele, jak się okazało, bardzo trafnych prognoz rozw oju sytuacji
politycznej. Wielu chłopów przew idyw ało w ów czas rychłą w ojnę i
organizować jaczejki komunisty czne. Na wy padek rozruchów w Państwie
Polskim ma by ć dowódcą na całą Białoruś Zachodnią i nosić ty tuł
prezy denta Zachodniej Białorusi. Jaczejki komunisty czne są juŜ we wsi
Jazewicze, Rządowe, Husaki, Kręty -Brzeg. Nazwisk dowódców i członków
nie udało się ustalić”: DAHW, f . 551, op.1, d. 1182, k. 1.
257
TamŜe, d. 1202, k. 1.
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jednoczesne uderzenie Niemiec i ZSRR na Polskę258. Autorzy tych
przepow iedni z reguły staw ali się osobami podejrzanymi o szerzenie
defetyzmu i w rogiej propagandy. Dow ódcy jednostek KOP często
proponow ali

załatw ianie

róŜnych

spraw

mieszkańcom

przygranicznych miejscow ości w zamian za zobow iązanie do
dostarczania informacji o nastrojach społecznych lub aktyw ności
poszczególnych osób259.
U schyłku lat trzydziestych policja znacznie częściej uciekała się
do prow okacji podrzucając w domach lub na podw órkach osób
podejrzanych

literaturę

o

treści

komunistycznej.

Z

w iedzy

otrzymyw anej przez policję od konfidentów w ynika, Ŝe chłopi
najczęściej po przeczytaniu palili ulotki lub odnosili je na posterunek
policji składając jednocześnie doniesienie o znalezieniu zakazanej
literatury. Uw alniało to ich, jako lojalnych obyw ateli, od policyjnych
szykan, lecz daw ało policji pretekst do przeszukania całej w si, a
szczególnie domów osób, którymi były zainteresow ane słuŜby
odpow iedzialne za bezpieczeństw o państw a. Zazw yczaj akcja
policji kończyła się w skazaniem jako w innego kolportaŜu prasy
komunistycznej obyw atela przejaw iającego jakąkolw iek aktyw ność
narodow ą lub polityczną, w obec którego dotychczas nie miano
Ŝadnych dow odów w iny 260.
Jako

przejaw

„działalności

w yw rotow ej”

uznaw ano

fakt

otrzymania za pośrednictw em poczty paczki od krew nych z
258

DABW, f . 2029, op. 2, d. 33, (Teczka: „Doniesienia tajny ch agentów”),
k. 1-16.
259
TamŜe, k. 16, Meldunek dowódcy KOP w Dawidgródku z lipca 1939 r.
260
DAHW, f . 551, op. 1, d. 1144, k. 7, Sprawozdanie ze śledztwa w
sprawie kolportaŜu wy dawnictw komunisty czny ch we wsi Siemakowo, gm
mirskiej.
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ksiąŜkami drukow anymi w Mińsku. Naw et, gdy była to literatura
piękna,

pracow nicy

w ydziałów

bezpieczeństw a

urzędów

w ojew ódzkich oceniali, Ŝe ksiąŜki zaw ierają treści propagujące
w artości komunistyczne i antypaństw ow e261.
Funkcjonariusze państw a w sw ojej spraw ozdaw czości często
w yraŜali niezadow olenie z

postaw y

Określali

bierny,

ich

jako

element

miejscow ych katolików .
bez

poczucia

potrzeby

upow szechniania polskiej kultury w śród Białorusinów . Jedynie w
sytuacji, gdy zagroŜone staw ały się ich interesy zaczynali pisać
protesty. Osadnicy w ojskow i z gminy Beretow o skarŜyli się
w ojew odzie poleskiemu w

listopadzie 1933 r., Ŝe w w yniku

w yborów samorządow ych w radach gromadzkich znaleźli się sami
praw osław ni, podczas gdy oni, którzy w alczyli za niepodległą
Polskę i tw orzyli struktury BBWR na sw oim terenie, nie mieli Ŝadnej
w ładzy 262. „Obyw atele Daw idgródka” pow iatu stolińskiego skarŜyli
się, Ŝe w w yniku w yborów do rady miasta znalazło się w niej tylko 6
Polaków . Większość radnych w liczbie 18 osób stanow ili śydzi i
praw osław ni. „Nie mamy dostatecznej rękojmi – pisali Polacy z
Daw idgródka do w ojew ody – Ŝe Rada Miejska w ybierze godnych
ludzi

do

Zarządu

miasta.

Uw aŜamy,

Ŝe

na

rubieŜach

Rzeczypospolitej kaŜda placów ka w inna być obsadzona przez ludzi
napraw dę uczciw ych, oddanych idei Wodza narodu Marszałka
Józefa Piłsudskiego i Jego Rządow i, przez ludzi kochających Polskę
Mocarstw ow ą, Polskę taką, jak Ją rozumie nasz Wódz. Uprzejmie
prosimy pana Wojew odę o mianow anie burmistrza miasta z urzędu o
261

TamŜe, d. 1144, k.13.
DABW, f . 1, op. 9, d. 434, k. 11-12, Skarga osadników do wojewody
poleskiego z 29 XI 1933 r.
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spow odow anie w ybrania w

charakterze zastępcy burmistrza

nadleśniczego Mikołaja Gąsow skiego i w ybranie do Zarządu miasta
proboszcza katolickiego ks. Józefa Czajkę” 263. W jednym z listów
Polacy z Pińska domagali się od w ojew ody spow odow ania
zw olnienia

z

funkcji

technika

Rosjanina

Jana

Tretiakow a,

argumentując, Ŝe nie zna on języka polskiego i tym samym pracując
w magistracie narusza pow agę państw a polskiego264.
Przedstaw iciele administracji państw ow ej siłą rzeczy musieli
liczyć się z takimi opiniami ludności polskiej, postrzegając ją jako
jedyną lojalną grupę narodow ościow ą. Ponadto opinie w yraŜane w
listach od Polaków były bardzo bliskie poglądom reprezentow anym
przez urzędników i policjantów .
RozdraŜnienie w ładz w yw oływ ała zazw yczaj zorganizow ana
przez Tow arzystw o Szkoły Białoruskiej (TSzB) akcja składania
deklaracji przez rodziców z Ŝądaniem nauczania dzieci w języku
ojczystym. Przedstaw iciele administracji pow iatow ej i w ojew ódzkiej
starali się poszukiw ać dow odów , Ŝe organizacja ta jest opanow ana
przez

komunistów ,

a

postulaty

ośw iatow e

miały

na

celu

inspirow anie ludności białoruskiej do konfrontacji ze strukturami
w ładzy państw ow ej265. W raporcie z lipca 1930 r. starosta
nieśw ieski informow ał w ładze w ojew ódzkie, Ŝe organizacja mirskonieśw ieska KPZB licząca 111 członków opanow ała straŜ poŜarną,
samorządy i TSzB. Około 80 komunistów miało działać w liczącym
269 członków Tow arzystw ie266. W raporcie liczącym 6 stron jest
263

TamŜe, k. 61-61b, List z 19 VI 1934 r.
TamŜe, k. 43.
265
TamŜe, d. 1141, Raport starosty powiatowego w Stołbcach o
działalności KPZB z lipca 1930 r., k. 1.
266
TamŜe, k. 2.
264
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w skazany tylko jeden ślad aktyw ności komunistów – znaleziona
przez policję w

gajów ce broszura, której treść uznano za

propagującą w artości komunistyczne.
OskarŜenie o opanow aniu przez komunistów TSzB daw ały
w ładzom przede w szystkim pretekst do likw idacji najbardziej
aktyw nych oddziałów organizacji, szczególnie, gdy aktyw ność ta
przejaw iała się podczas akcji zbierania deklaracji od rodziców z
Ŝądaniem szkoły w języku ojczystym. Władze w ojew ódzkie z reguły
dysponow ały w iedzą pozw alającą na ocenę stanu faktycznego.
Podczas narad w ojew ody now ogródzkiego ze starostami mów iono,
Ŝe w TSzB toczy się w alka o w pływ y między zw olennikami
komunizującego

Białoruskiego

Poselskiego „Zmahannie”

Włościańsko-Robotniczego Klubu

(BWRKP)

i działaczami narodow ymi

kierow anymi przez Antona Łuckiew icza, Radosław a Ostrow skiego,
Adama Stankiew icza, Aleksandra Własow a. Kierow nik Wydziału
Bezpieczeństw a Urzędu Wojew ódzkiego Weingarten sądził naw et,
iŜ celem komunistów jest doprow adzenie do likw idacji przez w ładze
struktur

TSzB267.

Pozw oliłoby

to

na

w yeliminow anie

konkurencyjnego oddziaływ ania na społeczeństw o organizacji
niekomunistycznych oraz daw ałoby dyplomacji sow ieckiej pretekst
do oskarŜania Polski na forum międzynarodow ym.
Opracow anie

Departamentu

Politycznego

MSW

dotyczące

działalności KPZB z 1930 r. w skazuje, Ŝe rząd posiadał dość dobre
rozeznanie w polityce komunistów w obec białoruskich organizacji
kulturalnych,

ośw iatow ych,

społecznych,

czy

religijnych. W

propagandzie komunistycznej najczęściej określane one były jako
„faszystow skie”, „kułackie”, „burŜuazyjne”, „polonofilskie”, zaś
267

TamŜe, d. 61, k. 6b.
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umiarkow ani działacze, na przykład TSzB, jako „narodow cy”,
„socjalfaszyści”, „agenci faszystow skiej dyktatury” 268. Obecność
działaczy

KPZB

lub

BWRKP

w

strukturach

organizacji

niekomunistycznych z reguły była destrukcyjna. Fakt ten był
w ykorzystyw any

przez

w ładze do zw alczania organizacji i

działaczy, którzy koncentrow ali się na podtrzymyw aniu Ŝycia
narodow ego. Komuniści w zyw ali do w alki nie tylko z w ładzami
państw ow ymi, lecz takŜe w szystkimi, którzy w istniejących realiach
praw no-politycznych

chcieli

prow adzić

jakąkolw iek

legalną

działalność. Dokumenty rządow e św iadczą, Ŝe ich cele dobrze były
znane przedstaw icielom aparatu państw ow ego. Władze jednak z
pełną premedytacją w ykorzystyw ały fakt obecności działaczy KPZB
w

szeregach

organizacji

ośw iatow ych,

gospodarczych

i

kulturalnych jako pretekst do ich likw idacji.
Aw anturnictw o działaczy KPZB i BWRKP oraz ich w alka z
organizacjami

ośw iatow ymi,

pozostającymi

pod

kulturalnymi

w pływ ami

i

Białoruskiej

gospodarczymi
Chrześcijańskiej

Demokracji (BChD) i Centralnego Zw iązku Białoruskich Partii i
Organizacji (Centrsajuz) sprzyjało polityce w ładz zmierzającej do
eliminacji

róŜnych

form

białoruskiego

Ŝycia

narodow ego.

Szczególnie na przykładzie TSzB w idać jak obecność zw olenników
Zmahannia w strukturach tej organizacji dostarczała argumentów do
oskarŜeń o uleganie w pływ om komunistycznym, a w efekcie
zaw ieszanie

lub

likw idację

poszczególnych

oddziałów .

W

w ojew ództw ie białostockim, gdzie w pływ y tej partii były znikome,
TSzB, mimo podejmow anych przez w ładze prób ograniczenia jego
268

LCVA, f . 51, ap. 17, b. 123, k. 3; DABW, f . 1, op. 9, d. 520, k. 3b,
Odezwa KPZB w sprawie TSzB.
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działalności, przetrw ało w w iększości pow iatów w schodnich jako
jedyna legalna organizacja269. Wpraw dzie na początku

1933 r.

w ojew oda białostocki donosił, Ŝe w działalności Tow arzystw a
w idoczny był w pływ „elementów komunizujących”, spychających
Tow arzystw o

na

tory

działalności

antypaństw ow ej,

szczegółow y opis działalności poszczególnych oddziałów
270

potw ierdzał tej opinii
frekw encja

ludzi

organizow anych

lecz
nie

. Władze draŜniła przede w szystkim duŜa

młodych
przez

na

TSzB.

zebraniach
Akcja

i

odczytach

kulturalno-ośw iatow a

prow adzona przez Tow arzystw o – konstatow ał w ojew oda –
prow adziła do przekonania „o potrzebie usamodzielnienia się
obszarów zamieszkałych przez Białorusinów ” 271.
W 1932 r. meldunki z w ojew ództw w schodnich do MSW mów iły,
Ŝe „BWRKP dąŜy do zbrojnego pow stania, drogą opanow ania jak
najszerszych w arstw

w łościaństw a i robotników białoruskich.

Poprzez pow stanie BWRKP dąŜy do oderw ania ziem białoruskich w
Polsce i przyłączenia ich do Białoruskiej Republiki Sow ieckiej. DąŜąc
do zdobycia w pływ ów BWRKP w ysuw a hasła nacjonalistyczne,
Ŝąda szkoły w języku białoruskim, w arunków do rozw oju kultury
białoruskiej. Hasła te pokryw ają się z hasłami komunistycznymi” 272.
Komunistą w ocenie w ładz mógł być, zatem, kaŜdy, kto domagał się
szkoły z białoruskim językiem nauczania. Niektórzy starostow ie
oceniali, Ŝe oprócz Zw iązku Radzieckiego, głów nym czynnikiem
w arunkującym istnienie komunizmu w śród ludności białoruskiej byli
śydzi. Białorusini, głów nie młodzieŜ, byli w ciągani do działalności
269

APwB, UWB, sy gn. 2, k. 60-61.
TamŜe, sy gn. 73, k. 24.
271
TamŜe, k. 26.
272
DAHW, f . 551, op. 1, d. 980, k. 2.
270
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antypaństw ow ej

za

konkludow ał podczas
273

miejscow y starosta

pomocą
narady

haseł

nacjonalistycznych

–

w ładz pow iatu w ołkow yskiego

.

Po w yeliminow aniu przez w ładze legalnego białoruskiego ruchu
narodow ego w pierw szej połow ie lat trzydziestych, niektóre jego
hasła przejęli komuniści. Wzyw ając ludność do Ŝądania szkoły w
ojczystym językiem nauczania lub bojkotow ania naboŜeństw
organizow anych z okazji św iąt państw ow ych z liturgią w języku
polskim, łatw o pozyskiw ali zw olenników dla takich akcji. Większość
jednak podpisujących się pod petycją z Ŝądaniem szkoły białoruskiej
lub nie uczestniczących w naboŜeństw ach dziękczynnych, nie
miała św iadomości, Ŝe w ystępuje w

roli zw olenników

ruchu

komunistycznego. Ludzie ci, natomiast, w taki sposób byli oceniani
przez w ładze274.
Starostow ie

pow iatów

w

w ojew ództw ie

białostockim

konsekw entnie kaŜdą formę aktyw ności środow isk białoruskich
określali

jako przejaw

zew nętrznej inspiracji komunistycznej.

Odrzucali moŜliw ość posiadania przez Białorusinów

w łasnych

aspiracji narodow ych. Starosta pow iatu bielskiego, w którym niemal
połow ę mieszkańców

stanow ili Białorusini, w

comiesięcznym

spraw ozdaniu sytuacyjnym charakteryzow ał tę grupę narodow ą
jednym

słow em:

„negatyw nie” 275.

Znacznie

w ięcej

miejsca

pośw ięcał 30-osobow ej społeczności ukraińskiej w Białow ieŜy i
Hajnów ce, podkreślając jej propaństw ow e postaw y przejaw iające

273

APwB, sy gn. 19, k. 8.
TamŜe.
275
TamŜe, sy gn. 109, miesięczne sprawozdania sy tuacy jne od lipca do
grudnia 1935 r., k. 3, 6, 9, 13, 20.
274
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się w

składaniu hołdów

marszałkow i Józefow i Piłsudskiemu i

atamanow i Semenow i Petlurze276.
We w rześniu 1932 r. na terenie działania Kuratorium Okręgu
Szkolnego Wileńskiego rozpoczął się proces

przekształcania

białoruskich szkół gimnazjalnych w filie miejscow ych gimnazjów
polskich.

Gimnazja

białoruskie

były

w łasnością

komitetów

rodzicielskich. Zmianę stanu praw nego w obec zainteresow anych
uzasadniano troską o poziom nauczania, polepszenie w arunków
lokalow ych, nauczycielom obiecyw ano w sparcie finansow e ze
strony państw a. W spraw ozdaniu pisanym do MSW w ojew oda
now ogródzki nie ukryw ał, Ŝe „dotychczasow y

stan rzeczy

poŜądany był dla szczupłego grona ludzi chorych na ambicje
polityczne zgrupow anych w Komitecie Rodzicielskim, profesorów
gimnazjum pragnących utrzymać sw ą niezaleŜność i działaczy
nacjonalistycznych” 277.

Jako

filia

gimnazjum polskiego szkoła

przetrw ała niecałe dw a lata. Języka białoruskiego nauczano tam jako
przedmiotu nadobow iązkow ego. Została zlikw idow ana latem 1934
r., poniew aŜ - jak pisał w ojew oda – oprócz kilku śydów , nie było
chętnych do nauki języka białoruskiego278.
W w ojew ództw ie poleskim, gdzie nie było szkół białoruskich
pracow ało w ielu nauczycieli w yznania praw osław nego. Władze
w yraźnie przekazyw ały im sw oje oczekiw ania w kw estii polonizacji
środow isk,
nauczyciele

w

których

deklarow ali

przebyw ali.

Wszyscy

narodow ość

polską,

276

praw osław ni
lecz

w ładze

TamŜe, sy gn. 111, k. 17.
DAHW, f . 551, op. 1, d. 1169, Sprawozdanie sy tuacy jne wojewody
nowogródzkiego za wrzesień 1932 r., k. 8b
278
TamŜe, d. 1211, Sprawozdanie sy tuacy jne wojewody nowogródzkiego
za sierpień 1934 r., k. 138.
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administracyjne nie dow ierzały oficjalnym zapew nieniom i nakazały
policji przeprow adzić rozeznanie metodami konfidencjonalnymi.
Komendanci pow iatow i policji mieli udzielić odpow iedzi w edług
przesłanego im kw estionariusza. Pytania dotyczyły: deklarow anej
narodow ości w środow isku społecznym w którym się obracali,
języka domow ego oraz uŜyw anego w rozmow ach z sąsiadami,
osób z którymi utrzymyw ali kontakty tow arzyskie, w pływ ów w śród
ludności. Ostatnie polecenie brzmiało: „Podać szczegóły z Ŝycia
rodzinnego i tow arzyskiego” 279
Przedstaw iciele administracji lokalnej naw et zakładanie spółdzielni
rolniczych

skłonni

nacjonalistycznego.

byli

w idzieć,

Poszczególni

jako

przejaw

starostow ie

ruchu

naw oływ ali
280

paraliŜow ania w szelkimi sposobami białoruskiej spółdzielczości

do
.

W drugiej połow ie lat trzydziestych w ładze polskie delegalizow ały
organizacje

polityczne,

społeczne,

kulturalne,

ośw iatow e

i

gospodarcze pod zarzutem pow iązań ich działaczy z ruchem
komunistycznym lub działalności agenturalnej. Czyniono tak, chociaŜ
MSW dysponow ało w iedzą pozw alającą określić stan faktyczny w
ruchu białoruskim. Zw alczanie komunizmu daw ało dogodny pretekst
do likw idacji w szelkich form białoruskiego Ŝycia narodow ego.
Prow okacje policyjne w terenie często zaś w ykraczały poza granice
oczekiw ań w ładz centralnych281.
Starostow ie Ŝądali od policji w ykazów Białorusinów aktyw nych
niegdyś w działalności społecznej lub politycznej – byłych członków
279

DABW, f . 95, op. 1, d. 166, k. 150-152.
DAHW, f . 551, op. 1, d. 1212, Sprawozdanie sy tuacy jne starosty
nieświeskiego z 1 lutego 1934 r., k. 1-2.
281
B. Toporska, Polityka polska wobec Białorusinów, "Wiadomości"
(Londy n), 1962, nr 34 (856), s. 28.
280
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Hromady, organizacji politycznych, ośw iatow ych i kulturalnych oraz
osób „nieprzychylnych Polsce” 282.
Osoby, które znikły z pola w idzenia policji były ścigane przez
urzędy śledcze listami gończymi. Niekiedy listy gończe w ysyłano za
znanymi działaczami komunistycznymi przebyw ającymi na terenie
ZSRR. 9 maja 1933 r. sędzia śledczy II Okręgu Miasta Wilna w ysłał
list gończy za byłym posłem Ignacym Dw orczaninem, oskarŜając go
o działalność na rzecz sąsiedniego państw a283. W tym samym
czasie Dw orczanin po raz pierw szy został aresztow any przez
radzieckie słuŜby bezpieczeństw a za przynaleŜność do białoruskich
organizacji nacjonalistycznych. Jeszcze przed w ybuchem w ojny, 29
sierpnia 1939 r., w ileński sędzia śledczy przypominał w piśmie
skierow anym do policji, Ŝe spraw a znalezienia i doprow adzenia do
aresztu Dw orczanina pozostaje aktualna284. Praw ie dw a lata
w cześniej, 25 listopada 1937 r., poszukiw any przez polskiego
sędziego przyw ódca Zmahannia, z w yroku radzieckiego w ymiaru
spraw iedliw ości, został rozstrzelany za szpiegostw o na rzecz
Polski285.
W latach 1935-1937 Wydział Narodow ościow y MSW co kw artał
przedstaw iał

kilkunastostronicow e

spraw ozdanie

ilustrujące

dyskusje, zmiany kadrow e w organizacjach, pow iązania między
poszczególnymi osobami, a naw et Ŝycie pryw atne działaczy.
Przytłaczająca

w iększość

informacji

282

dotyczyła

środow iska

DAHW, f . 24, op. 1, d. 157, k. 57, Pismo starosty grodzieńskiego J.
DroŜańskiego do komendantów posterunków PP z dn. 9 XI 1936 r.
283
AAN, zespół KG PP, sy gn. 182, Inwigilacja i aresztowania osób z
terenu województwa wileńskiego oskarŜony ch o działalność
komunisty czną, k. 8.
284
TamŜe, k. 4.
285
Encykłapiedyja Historyji Biełarusi, t. 3, Minsk 1996, s. 217.
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w ileńskiego, inne ośrodki, w nioskując na podstaw ie w iedzy
zgromadzonej przez MSW, miały marginalne znaczenie. Gruntow na
infiltracja środow iska białoruskiego ułatw iała realizację w obec niego
w szelkich planów opracow yw anych w ministerialnych gabinetach.
W analizach rządow ych z 1935 r. Ŝycie narodow e społeczności
białoruskiej oceniano jako zamierające. "Próby oŜyw ienia działalności
przez niektóre ugrupow ania dały w ynik negatyw ny, odsłoniły
obojętność mas w obec poczynań przyw ódców "286.
Najw ięcej

uw agi

Chrześcijańskiej

w

tym czasie pośw ięcano Białoruskiej

Demokracji

zbyt

aktyw nej

zdaniem

w ładz,

neutralizującą zw łaszcza efekty polityki państw a w środow iskach
katolickich Wileńszczyzny i Now ogródczyzny. MSW uznaw ało tę
partię za organizację najbardziej zagraŜającą polskiej racji stanu.
Komuniści byli obcą agenturą, a zw alczając ich w pływ y, łatw o
znajdow ano uzasadnienie w obec krajow ej i międzynarodow ej opinii
publicznej, uspraw iedliw iające uŜycie najbardziej represyjnych
metod zw alczania tego ruchu. BChD oceniano jako organizację
białoruskiej inteligencji katolickiej zmierzającej do stw orzenia ruchu
na rzecz niepodległości Białorusi, posługującej się hasłami, którymi
przed 1918 r. korzystali politycy polscy oraz w jednakow ym stopniu
zw alczającą

tendencje

polonofilskie

oraz

prosow ieckie

w

287

środow isku białoruskim .
BChD, skupiająca głów nie katolików , była organizacją, naw et z
racji samego istnienia, zaprzeczającą podstaw ow ym załoŜeniom
polskiej ideologii kresow ej głoszącej tezy o polskości ludności
katolickiej

w

w ojew ództw ach

286

północno-w schodnich.

AAN, MSW, sy gn. 963, k. 8, sprawozdanie za IV kwartał 1935 r.
TamŜe, k. 45.
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Partia

odw oływ ała się do ludności białoruskojęzycznej i stanow iła zatem
realne zagroŜenie dla planów polityki asymilacyjnej. W działalności
BChD w ładze najbardziej irytow ały próby upublicznienia problemu
białoruskiego na arenie międzynarodow ej oraz sukcesy w integracji
róŜnych organizacji w ramach Białoruskiego Komitetu Narodow ego.
Szczególnie kontakty działaczy chadeckich z dyplomatami brytyjskimi
w

Polsce budziły zaniepokojenie zarów no w

MSW jak MSZ.

Podejrzew ano, Ŝe nieprzychylne Polsce publikacje w

prasie

angielskiej

polityki

oraz

w ydaniach

ksiąŜkow ych

na

temat

narodow ościow ej mogły być w ynikiem spotkań konsula brytyjskiego
Savery z przyw ódcami BChD288. Opublikow anie w „Białoruskiej
Krynicy” (organ prasow y BChD) w języku angielskim, zestaw ienia
ilustrującego białoruskie Ŝycie narodow e w Polsce, w czasie pobytu
konsula brytyjskiego w Wilnie, uznano za przejaw działalności
antypaństw ow ej289.
KaŜdy artykuł w "Białoruskiej Krynicy", dotyczący teoretycznych
rozw aŜań na temat przyszłości Białorusi, był przedmiotem analiz w
MSZ i MSW. Artykuł redakcyjny Rozmowy o Wilnie a Białorusini
opublikow any w kw ietniu 1934 r. w praw ił w zakłopotanie analityków
rządow ych290. Redakcja (czytano BChD) opow iadała się za
zbliŜeniem polsko-litew skim, uporządkow aniem spraw spornych, co
umoŜliw iłoby mieszkańcom Wileńszczyzny uzyskanie najkrótszej
drogi do Bałtyku. OŜyw iłoby to region gospodarczo i skorzystaliby na
tym takŜe Białorusini. O ile ten fragment artykułu nie budził
zastrzeŜeń, to następny mów iący o tym, Ŝe w arunkiem zbliŜenia jest
288

TamŜe, MSZ, sy gn. 5327, k. 4
TamŜe, sy gn. 5290 a, k. 12.
290
Biełaruskaja Kry nica", nr 18, 22 IV 1934.
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nadanie przez w ładze polskie autonomii kulturalnej ludności litew skiej
i białoruskiej, dał podstaw ę do oskarŜenia BChD o separatyzm.
Redaktorzy "Krynicy" rozw aŜali dalej o w ielkich moŜliw ościach
porozumiew ania się Białorusinów z Litw inami, czego dow odem było
zbudow anie przed w iekami w spólnego państw a. Rozw aŜania te w
kontekście postulatu autonomii odczytano jako przejaw irredenty. W
Wydziale Bezpieczeństw a Urzędu Wojew ódzkiego w Wilnie z treści
tej publikacji w yczytano naw et, Ŝe "...z pow yŜszego artykułu
Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji w idać, Ŝe najbliŜszy etap
realizacji ideału niepodległości Białorusi to inkorporacja przez
państw o litew skie moŜliw ie w iększego terytorium o ludności
białoruskiej. Aczkolw iek artykuł ten zaw iera jedynie teoretyczne
rozw aŜania zagadnienia i jednocześnie przew iduje inkorporację
przez Litw ę tych terytoriów na drodze porozumienia między Polską i
Litw ą, to niew ątpliw ie nosi on cechy irredenty państw ow ej"291.
Za rów nie niebezpieczne dla państw a polskiego uznano
tendencje BChD do uczynienia z Białoruskiego Komitetu Narodow ego
w

Wilnie

nieformalnego
292

narodow ego
działaczy

białoruskiego

przedstaw icielstw a

. Poza komunistami i w spółpracującą z rządem grupę

skupioną w okół Antona Łuckiew icza i Radosław a

Ostrow skiego w Komitecie w 1934 r. znalazły się, lub podjęły
w spółpracę, w szystkie organizacje białoruskie. Komitet w ładze
traktow ały jako ekspozyturę BChD i obaw iały się upolitycznienia
w chodzących w jego skład lub w spółpracujących organizacji, takich
jak: Zw iązek Nauczycieli Białoruskich, Białoruskie Tow arzystw o

291

AAN, MSZ, Wy dział Wschodni, sy gn. 5327, k. 3.
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Naukow e, Białoruskie Tow arzystw o Dobroczynności, Białoruski
Komitet Praw osław ny.
Gdy w połow ie 1935 r. w śród chadeków zw ycięŜyła frakcja
opow iadająca się za rezygnacją z

eksponow ania w artości

chrześcijańskich na rzecz narodow ych uznano to za krok w
niebezpiecznym dla państw a kierunku. Negatyw ny w izerunek BChD
w opinii w ładz polskich tw orzyły przede w szystkim zgłaszane przez
partię

postulaty

polityczne,

jak

na

przykład

tw orzenia

antybolszew ickiego i antypolskiego frontu białorusko-litew skoukraińskiego. W MSW dominow ało przekonane, Ŝe BChD była
finansow ana przez rząd Litw y i realizow ała w Polsce politykę tego
kraju293. Tylko część środków partii, pozyskiw anych głów nie z
działalności

podmiotów

zw iązanych z

Białoruskim Instytutem

Gospodarki i Kultury, policja była w stanie kontrolow ać. Do 1938 r.
nie udało się natomiast w ładzom określić finansow ych zw iązków
partii z zakonem marianów z Drui. Marianie bow iem przez kilka lat
w spomagali działalność w ydaw niczą chadeków 294. Ostatecznie
w ysiedlono ich z Drui za nielegalne nauczanie religii, w ygłaszanie
kazań

i

rozpow szechnianie

literatury

religijnej

w

języku

295

białoruskim .
Władze dąŜyły przede w szystkim do zebrania w iedzy na temat
relacji między ruchem chadeckim i komunistycznym. Poszukiw ano
głów nie dow odów na istnienie w spółpracy między tymi partiami.
RóŜnymi

kanałami

upow szechniano

293

opinię

o

w ystępow aniu

TamŜe, MSW, sy gn. 963, k. 46.
J. Turonek, Biełaruskija Maryjany u Drui, "Spadczy na", (Mińsk) 1991, nr
5, s. 51-55.
295
B. Toporska, Polityka polska wobec Białorusinów..., s. 23; A. Nadsan,
Pro patria aliena..., s. 115-135.
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prokomunistycznych tendencji w śród działaczy BChD. Gdy w
sierpniu 1935 r. KPZB zw róciła się do BChD z propozycją
w spółpracy i utw orzenia w spólnego frontu antyfaszystow skiego,
MSW miało nadzieję na ostateczne rozw iązanie problemu białoruskiej
chadecji.

Chadecy

komunistom udzielili

jednak upublicznili problem, odpow iedzi
na

łamach

"Białoruskiej Krynicy", gdzie

stw ierdzili, Ŝe są gotow i do w spółpracy z kaŜdą partią białoruską
w alczącą o w yzw olenie narodow e i społeczne, lecz KPZB nie
uznaw ali ani za partią białoruską, ani nie w alczącą o w yzw olenie
narodow e i społeczne. BChD - jak scharakteryzow ał ten tekst
dyrektor Wydziału Narodow ościow ego MSW Henryk SuchenekSuchecki - gotow a była na w spółpracę z komunistami pod
w arunkiem

zaprzestania

prześladow ań

inteligencji

i

kultury

białoruskiej, zaniechania kolektyw izacji, przyłączenia do Białorusi
Sow ieckiej Smoleńszczyzny, Witebszyzny i Czernihow szczyzny
oraz zlikw idow ania Polskiego Okręgu Autonomicznego296. ChociaŜ
w arunki staw iane komunistom przez chadeków były niew ykonalne i
w

zw iązku z

tym w spółpraca między partiami niemoŜliw a,

odnotow ano jednak fakt, Ŝe rozw aŜano o moŜliw ości w spółpracy.
Przesadnie w iele uw agi MSW pośw ięciło analizom artykułów
redakcyjnych zamieszczonego w "Białoruskiej Krynicy" na temat
porozumienia

polsko-ukraińskiego

(UNDO-BBWR).

Artykuły

te

w yw ołały polemikę w prasie ukraińskiej. Analitycy rządow i zw racali
uw agę, Ŝe porozumienie polsko-ukraińskie pogrzebało nadzieje
działaczy białoruskich na w spólne z Ukraińcami działania na rzecz
niepodległości dla obu narodów . UNDO, bow iem podpisując
porozumienie z BBWR zaakceptow ało ustalenia traktatu ryskiego i
296

AAN, MSW, sy gn. 963, k. 47.
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podział Ukrainy między Rosję i Polskę. Władze polskie, uznając BChD
jako

organizację

będącą

na

utrzymaniu

rządu

litew skiego,

upatryw ały w jej działaniach inspiracji z Kow na, a krytykę zbliŜenia
polsko-ukraińskiego za w ynikającą z realizacji polityki litew skiej.
Charakter

zainteresow ań

słuŜb

policyjnych

środow iskiem

chadeckim znakomicie ilustrują polecenia w ydaw ane konfidentow i o
kryptonimie „Gajew ski” 297. Z treści informacji składanych przez
„Gajew skiego” moŜna w nioskow ać, Ŝe był człow iekiem z kręgu
ścisłego kierow nictw a BChD, bow iem dysponow ał szczegółow ymi
informacjami o treści narad zarządu partii, pisał o w ypow iedziach i
opiniach
298

planach

poszczególnych

członków

jej

w ładz,

zamiarach

i

. 18 stycznia oficer prow adzący konfidenta polecił mu

ustalić miejsce i czas planow anego zjazdu BChD, zebrać informacje
o osobach uczestniczących w przygotow aniu, o treści dokumentów
planow anych do zatw ierdzenia i w końcu sporządzenia dokładnego
spraw ozdania z przebiegu narad. Dzień w cześniej „Gajew ski”
dostarczył informacji o planow anym odczycie księdza Godlew skiego
na

temat

początków

historii

Białorusi,

przew idyw aną

listę

uczestników spotkania (ok. 200 osób) oraz streszczenie treści
planow anego w ystąpienia prelegenta299. Policja poleciła mu opisać
szczegółow o przebieg dyskusji. Odnotow yw ał słow a w ypow iadane
nie tylko oficjalnie, lecz takŜe w kuluarach, opisyw ał naw et gesty
czynione przez uczestników spotkania.
„Gajew ski” na Ŝądanie Wileńskiego Urzędu Śledczego informow ał
o dyskusjach w środow isku białoruskim Wilna na temat szkolnictw a,
297

LCVA, f . 51, ap. 17, b. 530, teczka: Notatki informacyjne konfidenta
„ Gajewskiego”.
298
TamŜe, k. 1, 16.
299
TamŜe, k. 2.
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dostarczał listy studentów zaangaŜow anych w akcję zbierania
podpisów pod deklaracjami z Ŝądaniami otw arcia szkół z językiem
ojczystym, opisyw ał nastroje w środow isku studenckim, problemy
osobiste poszczególnych działaczy 300. Informacje te pozw alały
policji na skuteczne paraliŜow anie planow anych przedsięw zięć.
24 października 1936 r. „Gajew ski” przesłał do Urzędu Śledczego
szczegółow y

program obchodów

zadusznych. Polecono mu

dostarczenie dokładnych spraw ozdań o treści przemów ień kilku
działaczy, w

tym Adolfa Klimow icza, nad grobami zmarłych

białoruskich polityków , pisarzy, artystów 301.
Informacje dostarczone przez „Gajew skiego” o Białoruskim Banku
Spółdzielczym w
w szystkich

Wilnie pozw oliły w ładzom na kontrolow anie

przedsięw zięć

paraliŜow anie

działań

konsekw encji

doprow adziło

302

instytucji

zarządu,

a

umoŜliw iających
do

przede

jego

zaw ieszenia

w szystkim

rozw ój,

co

w

działalności

tej

.

W stosunku do środow isk białoruskich słuŜby policyjne zw racały
uw agę głów nie na konflikty między poszczególnymi działaczami.
Zgromadzona

na ten temat w iedza pozw alała bow iem na

neutralizow anie poszczególnych grup lub ukierunkow anie ich
aktyw ności na w zajemne zw alczanie się. Dlatego pilnie śledzono, na
przykład, przebieg now ego konfliktu między działaczami niegdyś
zgodnie

w spółpracującymi

z

w ładzami

polskimi

-

Antonem

Łuckiew iczem i Radosław em Ostrow skim. W listopadzie 1935 r. sąd
społeczny złoŜony z przedstaw icieli róŜnych środow isk inteligencji
300

TamŜe, k. 9-15.
TamŜe, k. 29.
302
TamŜe, k. 80.
301
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białoruskiej rozpatryw ał istotę tego konfliktu. Zarzucono w praw dzie
Ostrow skiemu brak dyscypliny w gospodarow aniu funduszami
naleŜącymi do organizacji społecznych, w których był on członkiem
zarządów , lecz w

konkluzji stw ierdzono, Ŝe źródło konfliktu

stanow iły subsydia rządow e przekazyw ane w taki sposób, by
pow odow ały w zajemne zw alczanie się róŜnych grup inteligencji
białoruskiej.
Łuckiew icz i Ostrow ski kierow ali subsydiow anym przez rząd i
niew iele znaczącym Białoruskim Tow arzystw em Ośw iatow ym.
Łuckiew icz domagał się przeznaczenia otrzymyw anych środków na
inne cele mające w iększą rangę społeczną, m.in. na utrzymanie
Muzeum Białoruskiego w Wilnie, którego był dyrektorem. Nie mając
moŜliw ości w ykorzystania marnotraw ionych pieniędzy porzucił
w raz

ze

sw oimi

zw olennikami

Białoruskie

Tow arzystw o

Ośw iatow e, pozostaw iając sw obodę działania Ostrow skiemu303.
Władze jednak w krótce w strzymały dotow anie tego Tow arzystw a,
doprow adzając do jego upadku. Kilku działaczy, jak w ynika ze
spraw ozdań MSW, zaczęło szukać "jeszcze bliŜszej w spółpracy z
czynnikami

polskimi"304.

Władze

jednak

nie

kw apiły

się

z

przyjmow aniem tej oferty.
Ostrow ski został uznany przez środow iska białoruskiej inteligencji
za

spraw cę

konfliktu,

w krótce

takŜe

za

konfidenta

w spółpracującego z w ładzą głów nie dla korzyści osobistych.
Administracja państw ow a zresztą sprzyjała upow szechnieniu tego
mitu demonstracyjnie pow ierzając mu, mimo protestów środow isk
białoruskich, funkcję dyrektora gimnazjum białoruskiego, będącego
303

AAN, MSW, sy gn. 963, k. 49.
TamŜe, sprawozdanie MSW za I kwartał 1936 r., k. 179.

304

122

filią gimnazjum polskiego im. Juliusza Słow ackiego w Wilnie. Próby
doprow adzenia do odw ołania Ostrow skiego z tej funkcji przez
działaczy białoruskich zakończyły się niepow odzeniem305. Dopiero w
w yniku zastosow ania ostracyzmu tow arzyskiego Ostrow ski u
schyłku 1936 r. w yjechał do Łodzi306.
Władze

pozbaw iając

zarobkow ania

w

inteligencję

instytucjach

białoruską

państw ow ych,

moŜliw ości
odmaw iając

dofinansow ania tw orzonych przez nią organizacji społecznych,
pozbaw iały to środow isko w szelkiej podmiotow ości. Łuckiew icz, na
przykład, którego działalność publiczna kilka lat w cześniej była
szczodrze finansow ana przez rząd i tw orzyła krąg lojalnych w obec
państw a działaczy białoruskich, zw alczających w szelkie tendencje
irredentystyczne, w końcu lat trzydziestych ograniczył się do
zbierania datków na przetrw anie Muzeum Białoruskiego307. Władze z
obojętnością przyglądały się jak kilku działaczy miotało się w
poszukiw aniu naw et niew ielkich środków

na utrzymanie tego

ośrodka. Inw estow ane przez rząd środki na w spomaganie róŜnych
grup białoruskiej inteligencji w ileńskiej w
przew idyw aniami,

prow adziły

do

efekcie, zgodnie z

rozdrobnienia

organizacji,

skłócenia działaczy i paraliŜu ruchu białoruskiego. Władze w końcu
uznały za zbędne, z punktu w idzenia polskiej racji stanu, istnienie
naw et

umiarkow anych

i

„polonofilskich”

(w edług

określeń

administracji) organizacji białoruskich. Jednak ich marginalizacja,
zanik

działalności

lub

naw et

delegalizacja w

konsekw encji

w zmacniały tendencje do rozw oju ruchów skrajnie radykalnych.
305
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Początkow o z pobłaŜaniem słuŜby policyjne przyglądały się
aktyw ności

niew ielkiej

partii

załoŜonej

przez

Władysław a

Kozłow skiego i Fabiana Akinczyca - Białoruskiej Partii Narodow oSocjalistycznej. Obaj przyw ódcy partii w spółpracow ali w cześniej z
w ładzami

polskimi

w

ramach

struktur

firmow anych

przez

Łuckiew icza lub Ostrow skiego. Treść informacji rządow ych o
organizacji

białoruskich

narodow ych

socjalistów

pozw ala

przypuszczać, Ŝe była ona inspirow ana przez słuŜby państw ow e.
Jasno jedynie propagow ała potrzebę w alki z komunizmem, pozostałe
elementy programu były mieszaniną haseł socjalistycznych w
narodow ym opakow aniu. Organizacji tej nie obdarow yw ano jednak
środkami finansow ymi i trzymano pod ścisłą obserw acją. Na
początku 1936 r. Kozłow ski i Akinczyc zw rócili się kolejny raz z
ofertą w spółpracy do rządu polskiego, argumentując, Ŝe "interes
w ymaga oparcia o Państw o Polskie"308.

narodu białoruskiego
ChociaŜ

narodow i

socjaliści

proponow ali

niemalŜe

otw arcie

agenturalne usługi, a przede w szystkim w alkę z w pływ ami
Białoruskiego Zjednoczenia Ludow ego (now a nazw a BChD), ich
oferta w ydała się w ładzom mało atrakcyjna, gdyŜ w gruncie rzeczy
ruch białoruski i tak był juŜ zmarginalizow any. Rząd oczekiw ał
w ów czas rozw iązań sprzyjających asymilacji Białorusinów , zaś
Akinczyc

i

Kozłow ski

rozpraw iali

o białoruskim odrodzeniu

narodow ym pod opieką państw a polskiego. Brak reakcji rządu
polskiego

na

propozycje przyw ódców

partii skłonił ich do

poszukiw ania partnerów poza granicami kraju. Na początku 1937 r.
dyrektor Wydziału Narodow ościow ego MSW pisał o "ciągłym
kokietow aniu

Niemiec

przez

308

Białoruskich
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Narodow ych

Socjalistów "309.

Był

to

początek

w spółpracy

narodow ych

socjalistów z w yw iadem niemieckim.
U schyłku 1935 r. spraw ozdania rządow e informow ały o
w yraźnym

w zroście

zw łaszcza

w

radykalnych

środow iskach

nastrojów

młodej

opozycyjnych,

inteligencji

białoruskiej.

Środow isko to w w yniku upadku w iększości białoruskich organizacji
prorządow ych

i

dotow anych

przez

administrację,

uległo

usamodzielnieniu się od działaczy starszego pokolenia. Zw iązek
Studentów Białoruskich, który przez długie lata pozostaw ał pod
opieką propolskich polityków białoruskich, obecnie demonstracyjnie
odcinał się od w cześniej zajmow anych postaw . Jak odnotow ała
policja, na obchody 15 rocznicy istnienia organizacji zaproszono
przedstaw icieli litew skich i ukraińskich organizacji studenckich i ani
jednej organizacji polskiej. Członkom ZSB przy tej okazji zabroniono
przynaleŜności do polskich stow arzyszeń310. Była to demonstracja,
której w cześniej nie dostrzegano w środow isku studenckim.
Jako

przeciw w agę

dla

ZSB w ładze próbow ały

uczynić

Białoruskie Stow arzyszenie Akademickie im. Franciszka Skaryny
(„Skorynia”) 311. Na działalność Skorynii przeznaczono znaczne
fundusze z budŜetu państw a. W końcu lat trzydziestych obie
białoruskie organizacje studenckie w iększość energii pośw ięcały
w zajemnemu zw alczaniu w pływ ów w tym środow isku.
309
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W białoruskiej filii w ileńskiego gimnazjum im. Juliusza Słow ackiego
- pisała emigracyjna publicystka Barbara Toporska - działały dw ie
dyw ersje: komunistyczna i polska policyjna. Obie miały dość
podobne cele: w erbow anie agentów . Komuniści apelow ali - niestety
- do szlachetniejszych uczuć: w izji w yzw olenia narodow ego i
klasow ego, którego symbolem miała być Socjalistyczna Republika
Białoruska.

Polska

dyw ersja policyjna posługiw ała się tylko

szantaŜem312.
W lipcu 1936 r. zjazd Tow arzystw a Szkoły Białoruskiej w ybrał
now y zarząd, w który w zamyśle uczestników miał gw arantow ać
apolityczność organizacji. W jego składzie znaleźli się w w iększości
umiarkow ani działacze ośw iatow i - Feliks Stackiew icz, Mitrafan
Kepel,

Witaut

Tumasz,

Wincuk

Skłubow icz,

Franciszek

Hryszkiew icz, Ryhor Szyrma, Siarhiej Paw łow icz, Iryna Badzik,
Aniela Katkow icz. Intencje środow isk białoruskich zostały jednak
przyjęte przez w ładze zupełnie inaczej niŜ oczekiw ano. W
spraw ozdaniu

rządow ym

pisano,

bow iem:

"Jak

w idać

z

pow yŜszych nazw isk TBSz składa się z elementów skrajnie
lew icow ych"313.

Zmiana

zarządu

Tow arzystw a

umoŜliw iła

w spółpracę z pozostającym pod w pływ ami chadecji Białoruskim
Instytutem Gospodarki i Kultury. Wkrótce podjęto w spólne działania
na rzecz mobilizacji społeczeństw a do składania petycji do w ładz

312

B. Toporska, Polityka polska wobec Białorusinów..., s. 27.
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ośw iatow ych z Ŝądaniami utw orzenia szkół z białoruskim językiem
nauczania. Władze uznały, Ŝe realizacja tego porozumienia byłaby
sprzeczna z załoŜeniami polityki państw a, w zw iązku z tym
zdelegalizow ały

zarów no TBSz

jak BIGiK w

w ojew ództw ie

w ileńskim pod zarzutem prow adzenia działalności w yw rotow ej314.
Wszystkie deklaracje zebrane od rodziców z Ŝądaniem otw arcia
szkół z białoruskim językiem nauczania były odrzucane z pow odu
niespełnienia

w ymogów

formalnych,

najczęściej

z

braku

zaśw iadczenia od lekarza o zapew nieniu uczniom odpow iednich
w arunków sanitarnych i higienicznych.
Wojew oda w ileński Ludw ik Bociański decyzję o rozw iązaniu
TSzB z 22 stycznia 1937 r. adresow aną do Zarządu Głów nego
uzasadniał tym, Ŝe organizację stw orzyli działacze Hromady –
Bronisław Taraszkiew icz i Szymon Rak-Michajłow ski, którzy zostali
później skazani na kary w ieloletniego i cięŜkiego w ięzienia za
działalność przeciw ko Polsce. „TSzB od końca 1926 r. w istocie
rzeczy – pisał w ojew oda – stała się legalną przybudów ką KPZB,
które pod pozorem działalności kulturalno-ośw iatow ej upraw iało
akcję

antypaństw ow ą

w

formie

stw arzania

antagonizmów

narodow ościow ych i w zbudzania nienaw iści do w ładz i państw a
oraz

społeczeństw a

polskiego”315.

Ostateczna

konkluzja

uzasadnienia mów iła o zagroŜeniu bezpieczeństw a państw a

314
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poprzez sam fakt istnienia białoruskiej organizacji ośw iatow ej316. W
tej sytuacji jej likw idacja - w ocenie w ojew ody - staw ała się
koniecznością.
Po likw idacji TSzB pozostaw ały biblioteki formalnie nie mające
w łaściciela. W zw iązku z tym kilku starostów w w ojew ództw ie
poleskim w yszło z inicjatyw ą, aby ksiąŜki z tych bibliotek w języku
polskim przekazać Polskiej Macierzy Szkolnej, zaś pozostałe
zniszczyć, „jako szkodliw e na tym terenie” 317. W imieniu w ojew ody
odpow iedział

naczelnik

Wydziału

Społeczno-Politycznego

K.

Rolew icz. W piśmie oznaczonym jako „tajne” polecił „zniszczyć
przez spalenie” 318. Praw dopodobnie jednak rozumiał, Ŝe podpisał
decyzję kompromitującą w ładze państw ow e, bow iem Ŝądał zw rotu
pisma z poleceniem spalenia białoruskich bibliotek zaraz po jego
przeczytaniu.
Zdecydow any zw rot w polityce obozu sanacyjnego w obec
Białorusinów nastąpił w 1937 r. Najlepiej proces ten charakteryzuje
retoryka i decyzje podejmow ane podczas narad w ojew odów i
dow ódców okręgów w ojskow ych. Jedna z takich konferencji odbyła
się w Grodnie 24 kw ietnia 1937 r 319. Dow ódca IX Okręgu Korpusu,
316
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generał Januszkiew icz aktualną politykę oceniał w kontekście historii.
Mów ił o kilkusetletniej w alce i posłannictw ie polskim na w schodzie,
które daw ało Polakom praw o do panow ania na kresach. Poniew aŜ
na terenie w ojew ództw północno-w schodnich polskość była mało
w idoczna za niezbędne uznał konieczność asymilacji „elementu
niepolskiego” oraz osadnictw a zarów no w iejskiego jak miejskiego.
„Nie w ystarczy to – mów ił generał – Ŝe ktoś uw aŜa się za Polaka, a
pozostaje praw osław nym. Na kresach synonim polskości to
katolicyzm”.

MłodzieŜ

kresow ą w inien w ychow yw ać

ksiądz

katolicki, polski nauczyciel oraz oficer lub podoficer. Januszkiew icz
proponow ał zerw ać z konstytucyjną zasadą rów ności obyw ateli.
„Musimy ludność polską tą co jest i tą, która przyjdzie otoczyć
przyw ilejami, tak jak to zresztą robiliśmy przed utrata niepodległości.
Przyw ileje jaw ne, czy tajne, w kaŜdym razie muszą być” 320.
Wojew oda poleski de Trammencourt w ychodząc z załoŜenia, Ŝe
Poleszucy to ani Białorusini, ani Ukraińcy, w ięc stosunkow o łatw o
pow inni w ejść do kręgu kultury polskiej. NaleŜało jedynie w w yniku

Komendy Wojewódzkiej PP w Brześciu Włady sław Mały s w piśmie do
komendantów powiatowy ch z dn. 30 listopada 1937 r. kilkakrotnie
powtarzał, aby przejawy wszelkiej działalności anty państwowej „likwidować
z całą bezwzględnością”. Dodawał takŜe, aby „w stosunku do
szeregowy ch i of icerów, którzy będą bagatelizować te sprawy naleŜy
postępować z całą bezwzględnością” (DABW, f . 1, op. 10, d. 1341, k. 2).
Taka treść rozkazów i poleceń sprzy jała brutalizacji postępowania policji
wobec rzeczy wisty ch, a częściej domniemany ch przeciwników
państwowości polskiej. Z reguły zaostrzenie represy jności nie sprzy jało
podwy Ŝszeniu szacunku wobec państwa i jego f unkcjonariuszy ..
320
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osadnictw a stw orzyć ośrodki jej promieniow ania oraz uczynić kler
praw osław ny, obok nauczycieli i oficerów misjonarzami polskości.
Wojew oda

poleski

dopuszczał,

moŜliw ość

uznania

za

Polaków

jako

czasow e

w yznaw ców

rozw iązanie,
praw osław ia.

Natomiast w ojew oda białostocki Kirtiklis w yraŜał pogląd, Ŝe polska
racja stanu w inna opierać się na katolicyzmie. „JeŜeli płk. Kocow i
(przew odniczący Obozu Zjednoczenia Narodow ego – E. M.) uda się
porozumieć

z

episkopatem

i

przyciągnąć

młode

elementy

nacjonalistyczne to w tedy robota pójdzie bez trudności” 321. W
umacnianiu nacjonalizmu polskiego na w schodzie Kościół katolicki,
szkoła i administracja – zdaniem Kirtiklisa – mogła odgryw ać jedynie
rolę pomocniczą. Głów na rolę w umacnianiu polskości na w schodzie
rezerw ow ał dla w ojska, które miało do tej misji odpow iednie
struktury i zdyscyplinow aną kadrę.
Wojew oda w ileński Bocianow ski mów ił otw arcie, Ŝe „cel do
którego

zmierzam to

pełna

asymilacja elementu tutejszego-

białoruskiego. (...) W moich metodach postępow ania kładę nacisk na
katechizację dzieci praw osław nych w języku polskim. W w iększości
szkół katechizacja juŜ odbyw a się w języku polskim. Opornych
popów staram się przekonać o konieczności w ykładania praw d
w iary w języku zrozumiałym, t.j. polskim, a nie rosyjskim. Celow o
unikam katechizacji w języku białoruskim. (...) Jestem przekonany, Ŝe

321
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dzieci katechizow ane w języku polskim, gdy dorosną, same będą
domagać się naboŜeństw w języku polskim” 322.
Najbardziej

radykalne

narodow ościow ej

w

stanow isko

w ojew ództw ach

w

kw estii

polityki

północno-w schodnich

prezentow ał w ojew oda now ogródzki Sokołow ski. „Ziemie te róŜnią
się bardzo od innych – mów ił podczas narady w Grodnie. Nie są
bardzo polskimi. Trzeba w ięc je koniecznie zrobić polskimi.
Zdobyliśmy te ziemie bagnetem, ale jakby w ypadł plebiscyt, gdyby go
teraz przeprow adzić, to w iadomo rezultat dla nas byłby na pew no
w ątpliw y, nie w arto się oszukiw ać. Ziemie te naleŜy zrobić polskimi.
(...) Polska musi być jedna i zw arta. Kresy są w ięc Polską, ale
między nami mów iąc, trzeba je w ew nętrznie zdobyw ać po raz
drugi.

Analizując

narodow ości

dochodzę

do

następujących

w niosków . DuŜa część Białorusinów jest juŜ dojrzała politycznie i
nacjonalistycznie. Nie jest to jeszcze procent zastraszający. Na
przemianę są sposoby – w pływ u kulturalnego, a gdzie nie
w ystarczy to siłą. My nie w ymagamy zbyt w iele i jeśli juŜ nie mogą
zmienić serca, to muszą zmienić skórę. Uw aŜam, Ŝe element
białoruski na Now ogródczyźnie moŜna zmienić, nie cofając się przed
mocnymi metodami” 323.
Istotna rolę w

sw ojej polityce narodow ościow ej w ojew oda

w yznaczył szkolnictw u. „Do szkoły trzeba w prow adzić pew ien

322
323
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nacisk w kierunku urabiania Białorusinów . Często to będzie brutalne,
lecz cel jest w ielki. (...) szkolnictw o jest po to, aby robić polskość.
Hasło szkoła apolityczna to jakieś nieporozumienie. Na kresach
szkoła musi być polityczna, jest to narzędzie w ykorzystyw ane
przez administracje polityczną” 324. Wojew oda proponow ał takŜe
radykalne

metody

praw osław nych.

Ci

postępow ania
ostatni,

w obec

chociaŜ

praw ie

duchow nych
całkow icie

podporządkow ali się administracji, byli traktow ani jako element obcy.
Z racji, Ŝe prezentow ali w artości kulturow e nie dające się pogodzić
z polską ideologią narodow ą, której jednym z filarów był katolicyzm,
nie mogli być uznani przez w ładze, jako czynnik propaństw ow y.
Wojew oda Sokołow ski o duchow nych praw osław nych w yraŜał się
z nieukryw ana pogardą. „Za bardzo się z nimi cackamy – mów ił. Popi
to paskudny element, przew aŜnie zły, nie w arto się z nimi liczyć.
Kazać słuchać na rosyjski sposób. Zresztą oni do takiej metody się
nadają i w szystko w ykonują. Obchodziliśmy się z nimi zbyt
dŜentelmeńsko i dlatego nie mamy w szystkiego w ręku. Elementu
obcego trzeba się pozbyw ać” 325.
Kler katolicki, chociaŜ postrzegany był jako głów ny sojusznik w
procesie asymilacji ludności kresow ej, w praw iał w ładze w ogromne
zakłopotanie, gdy któryś z księŜy demonstrow ał sw oje pow iązania z
białoruskością. Za przejaw

324
325

działalności w yw rotow ej w ładze
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uznaw ały naw et kontaktow anie się duchow nych katolickich z
w iernymi w języku białoruskim. Z tego pow odu w ydalono z kraju po
kilkudniow ym pobycie obyw atela amerykańskiego, księdza Jana
Michała Tarasew icza, który przybył w
mieszkańca

w si

Kleszniki

w

odw iedziny do brata,

pow iecie szczuczyńskim. Ks.

Tarasew icz był w ykładow cą historii filozofii w katolickim seminarium
w Alabamie. "Po przybyciu do Polski - pisał starosta szczuczyński
W. Kow alski - i kilkudniow ym pobycie w e w si Kleszniki ks.
Tarasew icz dał się poznać jako szow inista białoruski, poniew aŜ do
miejscow ej ludności, pomimo iŜ moŜe rozmaw iać po polsku,
rozmaw ia

tylko

po

białorusku, przekonując

ludność, iŜ

są

Białorusinami. (...) Ludność dzięki dostępności w obcow aniu z ks.
Tarasew iczem, garnie się do niego coraz bardziej i obdarza go
sw oim zaufaniem. Tarasew icz pochodzi ze w si Kleszniki, gdzie
mając krew nych uw aŜany jest za sw ojego, co ułatw ia mu
prow adzenie działalności szow inistycznej"326. Tarasew icz miał
paszport amerykański i polską w izę na dw a lata. Starosta
zaproponow ał jego natychmiastow e w ydalenie z kraju. Wniosek
poparł w ojew oda now ogródzki oraz MSW, Ŝadnych zastrzeŜeń
w obec takiego rozw iązania nie miało MSZ327.
W 1937 r. przystąpiono do tw orzenia opracow ań określających
aktualny stan polskiego posiadania w w ojew ództw ach północno-

326
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TamŜe, k. 7-9.

327

133

w schodnich oraz metod jego w zmocnienia. Najw cześniej takich
analiz i planów
Dokument

pod

przedstaw iono

dokonano dla w ojew ództw a now ogródzkiego.
nazw ą
na

Uaktywnienie

zjeździe

elementu

starostów

polskiego

w ojew ództw a

now ogródzkiego latem 1937 r 328. Było to opracow anie Urzędu
Wojew ódzkiego, zaaprobow ane przez MSW, w yznaczające now e
kierunki polityki w obec Białorusinów .
Władze oceniały, Ŝe zakorzenienie kultury białoruskiej nie było na
terenie

Now ogródczyzny

zbyt mocne i nie miało w artości

pozw alających na trw ałe zachow anie odrębności narodow ej.
„Kościół praw osław ny – pisano – na ziemi now ogródzkiej w XVI w .
nie pozostaw ił w ielkich w artości”. Wkrótce elity praw osław ne
zmieniły w yznanie na kalw inizm lub arianizm, zaś w arstw y
plebejskie stały się w yznaw cami Kościoła unickiego. Praw osław ie
pow róciło w XIX w . w w yniku polityki rosyjskiej. Według w ładz było
w ięc w yznaniem obcym na Now ogródczyźnie. „Dzisiaj w ytyczną
w inno

być

stałe

dąŜenie

do

w yeliminow ania

w pływ ów

moskiew skich kultyw ow anych przez duchow nych praw osław nych
i uw olnienie ludności od kajdan moralnych praw osław ia” 329. Wobec
kleru praw osław nego w ymagano jedynie czynnego zaangaŜow ania
w procesie polonizacji w iernych. Ograniczenie aktyw ności jedynie
do udzielania posług i pow inności religijnych uznaw ano za przejaw

328
329
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nielojalności w obec państw a, gdyŜ sam charakter w yznania
praw osław nego sprzyjał zachow aniu odrębności kulturow ych
w iernych.
Szkoły uznano za drugi czynnik, który w krótce miał zmienić
strukturę

narodow ościow ą

Now ogródczyzny.

Na

Ŝądanie

w ojew ody w ładze ośw iatow e zobow iązały się jeszcze w roku
szkolnym 1937/1938 zlikw idow ać w szystkie placów ki, w których w
jakiejkolw iek

formie

nauczany

był

język

białoruski,

zw olnić

nauczycieli narodow ości niepolskiej, stanow iska kierow ników szkół
obsadzić w yłącznie męŜczyznami i Polakami mającymi za sobą
karierę

w ojskow ą i „uśw iadomienie w

duchu narodow ym”.

„Pow yŜsze ma na celu przeprow adzenie polonizacji młodzieŜy
szkolnej” 330.
Autorzy dokumentu bardzo negatyw nie ocenili dotychczasow ą
politykę narodow ościow ą. W pierw szych latach po odzyskaniu
niepodległości

–

pisano

narodow ościow ym przez

–

„eksperymentow ano

na

odcinku

sztuczne w ytw arzanie mniejszości

narodow ych” 331. Doprow adzić to miało do masow ej rozbudow y
organizacji białoruskich, które zaczęły w kraczać na tory antypolskiej
irredenty. Dopiero w 1935 r. ta zgubna dla państw a polityka została
zahamow ana

i

mniejszościow ych.

330
331

przystąpiono
Od

sierpnia

TamŜe, k. 40b.
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do
1936

likw idacji
r.

organizacji

zlikw idow ano

42

stow arzyszenia białoruskie, 17 oddziałów BIGiK, 17 Tow arzystw a
„Praśw ieta”, 9 Białoruskiego Tow arzystw a Gospodarczego332.
„Obecnie – pisano – jedną z najw iększych bolączek na odcinku
narodow ościow ym stanow ią spółdzielnie białoruskie, których ogółem
jest 30, przy łącznej liczbie członków 2 331 i rocznym obrocie
322 347 zł. Spółdzielnie te jako ostatni bastion w ojującego
białorutenizmu z państw ow ością polską w inne ulec likw idacji,
w zględnie przeorganizow aniu, aby zapew nić supremację elementu
polskiego”333.

Autorzy

dokumentu

podkreślali,

Ŝe

Białorusini

utraciw szy w szystkie organizacje ośw iatow e i kulturalne mogą
skoncentrow ać się na ruchu spółdzielczym i w zorem Ukraińców
tw orzyć ekonomiczne podstaw y dla odrodzenia narodow ego.
Dlatego likw idację spółdzielni białoruskich uznano za spraw ę w agi
państw ow ej.
Planow ano takŜe zlikw idow ać w szelkie białoruskie amatorskie
zespoły muzyczne, teatralne, taneczne. W ich miejsce miano
tw orzyć zespoły, które sw oją działalnością sprzyjałyby szerzeniu
polskiej św iadomości narodow ej334. W budŜecie w ojew ódzkim
zaplanow ano środki finansow e na w sparcie ekspansji kultury
polskiej.
Zamierzano takŜe odzyskać zaścianki, „których mieszkańcy
mów ili językiem białoruskim, a byli potomkami rycerstw a polskiego”.
332
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Chodziło o 5780 rodzin i 81 503 ha ziemi w ich posiadaniu.
Polonizację zaścianków planow ano zakończyć do końca 1938 r.
„Obow iązkiem naszym pisano w zakończeniu – dąŜyć do zespolenia
obu elementów

– polskiego i białoruskiego, przy nastaw ieniu

całkow itego w chłonięcia elementu niepolskiego i spolonizow ania
mniejszości białoruskiej” 335.
W końcu 1937 r. Próbny szkic programu minimalnego w sprawie
białoruskiej został opracow any przez Biuro Studiów

Obozu

Zjednoczenia Narodow ego Okręgu Wileńskiego i Now ogródzkiego336.
ChociaŜ autorzy tego planu pragnęli osiągnąć te same cele, co
w ładze w ojew ództw a now ogródzkiego, lecz realizow ać politykę
w obec Białorusinów proponow ali nieco innymi metodami, opartych
na bardziej racjonalnych przesłankach. „Państw o nasze – pisano w
dokumencie

OZN

–

w inno

dąŜyć

do

ujednolicenia

składu

narodow ościow ego ludności. Nikt chyba, kto stoi na stanow isku
polskiej racji państw ow ej – słuszności tego zagadnienia negow ać
nie będzie. Nie naleŜy jednak przez to rozumieć jakiejś mechanicznie
pojętej polonizacji, ani dopatryw ać się tendencji do niw elow ania
odrębności grup etnicznych i pozbaw iania ludności tutejszej jej cech
indyw idualnych. Pragnąc natomiast trzeba, aby ludność poczuła się
335

TamŜe, k. 47.
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częścią w ielkiego narodu polskiego. Postulat ten staw iamy jako
głów ny cel polityczny w kw estii białoruskiej” 337.
Tak określone cele polityki państw ow ej argumentow ano praw em
kaŜdego narodu do rozszerzania zasięgu sw oich w pływ ów
kulturalnych i propagow ania ideałów politycznych. Rezygnację z
w łączenia mas białoruskich do narodu polskiego w edług autorów
dokumentu

oznaczałaby

przejaw

defetyzmu

i

brak

ambicji

narodow ych. Podkreślano jednak, Ŝe „nie moŜna iść do celu za
w szelką cenę. Baczyć naleŜy, aby nie w ykopać przepaści między
narodem polskim i ludnością białoruską. Środki oddziaływ ania muszą
być etyczne i godne, aby nie w zbudzać nienaw iści lub pogardy”.
Odw oływ ano się do dośw iadczeń angielskich z Irlandczykami.
Brutalne metody zrodziły taką nienaw iść, ze Ŝadną siłą Anglicy nie
zdołali zatrzymać Irlandii w granicach Wielkiej Brytanii. Dlatego OZN
Okręgu Wileńskiego i Now ogródzkiego stał na stanow isku, Ŝe „jeŜeli
odrębność narodow a Białorusinów ma się ukształtow ać, naleŜy
zrobić w szystko, aby się nie krystalizow ała w nienaw iści do narodu
i państw a polskiego”338. Pozyskiw anie Białorusinów do polskości
miało w edług tej koncepcji dokonać się drogą działań pozytyw nych,
a przede w szystkim poprzez zmianę polityki gospodarczej w
w ojew ództw ach

północno-w schodnich

oraz

postępow ania

administracji i inteligencji polskiej w obec białoruskich chłopów .

337
338
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Autorzy planu proponow ali przyjąć załoŜenie, Ŝe „Białorusini
stanow ią część w ielkiego narodu polskiego. Będzie to załoŜenie
fikcyjne, ale fikcja politycznie słuszna. Św iadome przyjęcie ow ej
fikcji w ydaje się nam niezbędne dla w ytyczenia w łaściw ego
programu w kw estii białoruskiej” - pisali339. W ramach tego programu
przew idyw ali traktow anie języka białoruskiego jako polskiej gw ary
regionalnej, tak jak kaszubskiego lub góralskiego. Jako gw arę
proponow ali

traktow ać

Ŝyczliw ie,

lecz

zdecydow anie

przeciw działać przekształcaniu białoruskiego w język literacki. W
kw estii szkolnictw a na ziemiach zamieszkałych przez Białorusinów
przew idyw ano istnienie w yłącznie placów ek ośw iatow ych z
polskim

językiem

w ykładow ym.

Proponow ano

natomiast

zdecydow ane przeciw działanie w przypadku szykanow ania przez
nauczycieli dzieci mów iących gw arą białoruską340. Autorzy projektu
opow iadali się takŜe za konsekw entnymi działaniami państw a na
rzecz zmiany języka liturgicznego w cerkw iach praw osław nych z
rosyjskiego na polski.
Najw aŜniejszym

dla

pow odzenia

misji

asymilacyjnej

było

stw orzenie takiego stanu, aby polskość imponow ała Białorusinom
w yŜszością kulturalną i etyczną. Podkreślano, Ŝe pogardę, naw et u
w ieśniaka, w zbudza fakt, gdy zaprenumerow aną przez niego

339
340
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gazetę białoruską systematycznie konfiskuje policjant na poczcie, a
urzędnik jej brak tłumaczy zaginięciem341.
Na początku stycznia 1939 r. w ojew oda now ogródzki A.
Sokołow ski zaŜądał od praw osław nego biskupa grodzieńskiego
Antoniusza odw ołania proboszcza nieśw ieskiego Jerzego Chiltow ta
i przeniesienia go do innego w ojew ództw a342. „Stanow iska sw ego
nie uzasadniam – pisał - zgodnie z przepisami art. 75, pkt. 3
rozporządzenia Prezydenta RP z 22 marca 1928 r”. Z informacji
dostarczonych

przez

płatnego

konfidenta

Rytw ińskiego w ynika, Ŝe ksiądz

policji

Aleksandra

Chiltow t „był zw olennikiem

białoruskiego ruchu nacjonalistycznego” 343. Podczas inauguracji
uroczystości początku roku szkolnego, mimo nakazu w ładz, nie
zaintonow ał w cerkw i pieśni „BoŜe coś Polskę...”, publicznie miał
w yraŜać opinię, Ŝe „komunizm zostanie w ykorzeniony z tej ziemi,
gdy tu pow stanie państw o białoruskie”, potępiał donosicieli i płatnych
konfidentów ,

utrzymyw ał

przyjazne stosunki z

nauczycielką

miejscow ej szkoły Heleną Oleszkiew icz, która nie przyprow adziła
dzieci do cerkw i na naboŜeństw o dziękczynne z okazji przyłączenia
Zaolzia do Polski. Chiltow t miał takŜe publicznie w yrazić opinię, iŜ
Polska naśladuje Niemców

okupując ziemie czeskie. Oprócz

informacji uzyskanych od konfidenta w ładze nie dysponow ały
Ŝadnymi innymi dow odami działalności antypaństw ow ej Chitow ta.
Biskup, zgodnie z obow iązującym praw em, był zmuszony do
w ykonania polecenia w ojew ody.

341
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Na początku 1937 r. dyrektor Wydziału Narodow ościow ego
Suchenek-Suchecki pisał o białoruskich działaczach: „zarów no
narodow i socjaliści, jak i grupa ks. Godlew skiego (działacze, którzy
opuścili szeregi Białoruskiego Zw iązku Ludow ego - E.M) liczą
znikomą liczbę członków i w pływ ów nie posiadają praw ie Ŝadnych.
DuŜo w iększe w pływ y posiada Białoruskie Zjednoczenie Ludow e
(daw na chadecja), ma przede w szystkim w iększe moŜliw ości
w ydaw nicze i w ogóle jest bardziej ruchliw e. Napastliw y ton prasy
tego stronnictw a doprow adził do ukazania się w grudniu ub. r.
w yroku Sądu Okręgow ego w Wilnie, na mocy, którego "Białoruska
Krynica" została zaw ieszona"344. Podejmując decyzję o likw idacji
"Krynicy" w ładze nie obaw iały się Ŝadnych reakcji ze strony
środow isk białoruskich. Wiedziano, bow iem, Ŝe nie było juŜ Ŝadnego
ośrodka zdolnego do jakiejkolw iek mobilizacji pod hasłami obrony
podstaw ow ych interesów narodow ych.
Znacznie

trudniejszym problemem dla w ładz

okazało się

zlikw idow anie biuletynu „Wiadomości Białoruskie” redagow anego w
Wilnie przez działacza ruchu chrześcijańsko-demokratycznego
Adolfa Klimow icza. Był to dw utygodnik ukazujący się od 1936 r. w
języku polskim, drukow any na pow ielaczu, adresow any głów nie do
środow isk mających w pływ

na kształtow anie polskiej opinii

publicznej - redakcji, gazet i czasopism, polityków , profesorów
uniw ersyteckich, literatów . W składzie komitetu redakcyjnego oprócz
Klimow icza znaleźli się dw aj inni działacze chadeccy – Jan Paźniak i
Mikołaj Szkielonek oraz reprezentant nurtu narodow ego – Władysław
Kozłow ski345. Pismo miało głów nie informow ać polską opinię
344
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publiczną o sytuacji w środow isku białoruskim. Klimow icz rozpoczął
starania o uzyskanie pozw olenia na w ydaw anie pisma jeszcze w
1935 r. Władze pow iatu w ileńskiego, mimo spełnienia przez
w ydaw ców w szystkich w ymogów praw nych, długo w ahały się z
w ydaniem zgody. W styczniu 1936 r. o planach pow ołania redakcji
„Wiadomości”
w ojew odów

w ładze

w ileńskie

białostockiego,

poinformow ały

MSZ,

now ogródzkiego,

MSW,

poleskiego,

lw ow skiego, tarnopolskiego, stanisław ow skiego i w ołyńskiego,
komendantów w ojew ódzkich policji oraz ekspozytury II Oddziału
Sztabu Generalnego w Wilnie i Grodnie346.
MSW

w yraziło sw oje stanow isko w

spraw ie pow ołania

„Wiadomości Białoruskich” w piśmie dyrektora Wydziału SpołecznoPolitycznego Henryka Suchenek-Sucheckiego. Polecił on Urzędow i
Wojew ódzkiemu w Wilnie „negatyw ne ustosunkow anie się w obec
mającego

ukazać

się

biuletynu

białoruskiego

pod

pozorem

rygorystycznego stosow ania norm praw nych przew idzianych
przez ustaw ę” 347. Dyrektor Wydziału Społeczno-Politycznego MSW
naw et nie w skazyw ał na jaką ustaw ę miejscow e w ładze pow inny
się

pow ołać,

aby

w ydać

odmow ną

decyzję

w

spraw ie

„Wiadomości”. ChociaŜ naczelnik Wydziału Społeczno-Politycznego
Urzędu Wojew ódzkiego w Wilnie A. Birkenmayer przekazał staroście
polecenie MSW, administracja pow iatow a nie mogła znaleźć
Ŝadnych rozbieŜności inicjatyw y Klimow icza z obow iązującym
praw em.
Wiosną 1936 r. pierw sze numery „Wiadomości Białoruskich”
trafiły do polskich środow isk opiniotw órczych. Wszystkie numery
346
347
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były systematycznie recenzow ane przez w ładze w ileńskie. Opinie
składane do MSW z reguły były negatyw ne. Wydział SpołecznoPolityczny UW w

Wilnie zaznaczał w praw dzie, Ŝe redaktor

Klimow icz jest „rzymskim katolikiem i cieszy się dobrą opinią pod
w zględem moralnym” jednak jego „stosunek do poczynań rządu”
oceniano jako nieprzychylny. Zarzucano, ze reprezentuje w
białoruskim ruchu nurt „zmierzający do stw orzenia niepodległej
Białorusi” 348. W odpow iedzi MSW kierow ało pytanie do Urzędu
Wojew ódzkiego w Wilnie o podanie daty likw idacji pisma349.
Wpraw dzie nie znaleziono formalnych podstaw do likw idacji
biuletynu, lecz redaktorow i zarzucono organizow anie akcji zbierania
podpisów pod petycjami do w ładz z Ŝądaniem otw arcia szkół
białoruskich

oraz

odczytów

dla

w yw ołujących negatyw ny w pływ
styczniu

1939

Klimow iczow i

r.

decyzją

na

przesiedlenie się do Warszaw y

350

publiczności

na nastroje społeczne. W

starosty

zamieszkiw ania

szerokiej
w ileńskiego

terenie

zabroniono

Wilna i nakazano

. Formalnie nie odebrano mu

moŜliw ości w ydaw ania biuletynu, lecz faktycznie oznaczało to kres
pisma.
Nakład „Białoruskiego Frontu”, redagow anego przez księdza
Wincentego Godlew skiego, z 15 czerw ca 1939 r. zlikw idow ano z
pow odu zdania zaw artego w artykule redakcyjnym mów iącego:
„Sądzimy, Ŝe tak jak do komunizmu, my Białorusini pow inniśmy
negatyw nie odnieść

się do kaŜdego porządku społecznego

narzucanego nam przez obcych” 351. Cenzura zakw estionow ała
348
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takŜe artykuł pt. Rewindykacja skradzionych dusz, w który stanow ił
polemikę z polska prasą rządow ą i narodow ą naw ołująca do
rew indykacji dusz polskich, które pod rosyjskim opanow aniem stały
się narodow o białoruskie lub ukraińskie. Redakcja „Białoruskiego
Frontu” podkreślała, Ŝe to białoruskie i ukraińskie dusze w XVI-XVIII
w . uległy spolonizow aniu, a Polacy na kresach w schodnich to nikt
inny jak potomkow ie Białorusinów i Ukraińców 352.
Prasa w ileńska docierała do w szystkich pow iatów w ojew ództw
północno-w schodnich, najczęściej za pośrednictw em uczniów
białoruskiej filii gimnazjum im. Juliusza Słow ackiego oraz studentów ,
którzy

przyw ozili

ją

do

rodzinnych

miejscow ości

podczas

w akacyjnych lub św iątecznych przerw w nauce. Szczególnie
aktyw nie obecność białoruskiej prasy w ileńskiej zw alczano na
terenie w ojew ództw a poleskiego.
Po likw idacji organizacji białoruskich w w ojew ództw ie poleskim
miejscow e

w ładze

zarów no

pow iatow e,

jak

w ojew ódzkie

białoruską kw estię narodow ą na Polesiu skłonne były traktow ać jako
naleŜącą do przeszłości. Dlatego informacja naczelnika Urzędu
Śledczego Komendy Wojew ódzkiej Policji Państw ow ej w Brześciu J.
Bobera o „odrodzeniu akcji białoruskiej na polu ośw iatow ym” z lutego
1938 r. w yw ołała poruszenie w Urzędzie Wojew ódzkim353.
Policja ustaliła, Ŝe aktyw ność białoruska odŜyła za spraw ą
kompozytora Grzegorza Szyrmy oraz nauczycielki z PraŜan
352

Rewindykacja ukradzianych duszau, „Bielaruski Front”, nr 12(46),
15.06.1939.
353
DABW, f . 1, op. 10, d. 1516, k. 1-3, Pismo z dn. 11 II 1938 r.
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Katarzyny Staw budnikow ej. Mieli oni namaw iać rodziców

do

posyłania dzieci do białoruskiego gimnazjum w Wilnie oraz pomagać
w znajdow aniu dla nich kw aterunku. Naczelnik Bober donosił, Ŝe
pod w pływ em Staw budnikow ej na terenie pow iatu pruŜńskiego
w ielu chłopów posiada białoruska św iadomość narodow ą. MłodzieŜ,
która kształciła się w

Wilnie staw ała się na Polesiu ostoją

białoruskiego nacjonalizmu. Istnienie gimnazjum w ileńskiego uznał za
szkodliw e dla państw a polskiego. Większość po skończeniu
gimnazjum trafiała

na

Uniw ersytet

im.

Stefana

Batorego i

kontynuow ała „akcję nacjonalistyczną lub komunistyczną”. Wszelka
aktyw ność białoruska określana była przez szefa Urzędu Śledczego
jako nacjonalistyczna lub komunistyczna. W przypadku uczniów i
studentów akcja nacjonalistyczna polegała na rozpow szechnianiu
w śród rów ieśników pisma „Szlach Moładzi”, które przyw oŜono
podczas w akacyjnych pobytów w rodzinnych miejscow ościach.
Większość

mogła kształcić

się w

Wilnie dzięki stypendiom

otrzymyw anym od Białoruskiego Instytutu Gospodarki i Kultury. Z
tego pow odu organizacja ta została takŜe uznana przez naczelnika
za niepoŜądaną. Bober donosił takŜe, Ŝe w szyscy uczący się w
gimnazjum białoruskim lub na USB zostali „poddani poufnej
obserw acji”, w ramach, której czytana była przez policję takŜe ich
korespondencja z rodzicami.
Po otrzymaniu tych informacji w ojew oda poleski Wacław KostekBiernacki polecił starostom pilną obserw ację w szystkich uczących
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się w gimnazjum białoruskim w Wilnie oraz studentów , którzy
ukończyli tę szkołę. Starosta pruŜański Stanisław Rudnicki doniósł
w krótce, Ŝe córka Stow budnikow ej - Łarysa, w ydalona z gimnazjum
za udział w

akcji protestacyjnej podczas procesu Hromady,

studiow ała w Wilnie i otrzymyw ała stypendium z MWRiOP, zaś syn
Wiaczesław ,

jako

student

otrzymał

pracę

w

archiw um

państw ow ym. Ponadto Wiaczesław w ysyłał na Polesie czasopisma
białoruskie drukow ane w Wilnie354. Wpraw dzie pisma te były na
poczcie przejmow ane przez policję i nie trafiały do adresatów , lecz
fakt ich w ysyłania św iadczył o antypaństw ow ej działalności
studenta. W przypadku Łarysy, jej pow rót do gimnazjum był moŜliw y
dzięki obietnicy matki złoŜonej w obec starosty, Ŝe nie będzie
kandydow ała w w yborach parlamentarnych z listy białoruskiej355. W
w yborach 1928 r. głosow ało na nią ponad 10 tys. w yborców ,
dlatego w ładze starały się ją w yeliminow ać z Ŝycia politycznego.
Własną obserw ację białoruskiego środow iska uczniow skiego i
studenckiego na Polesiu prow adziło w ojsko. W piśmie szefa sztabu
Dow ództw a Okręgu Korpusu IX płk. Trapszo z 12 marca 1938 r.
adresow anego do w ojew ody poleskiego donosił on, Ŝe z Wilna za
pośrednictw em uczącej się tam młodzieŜy trafiają na Polesie
„Komunikaty Białoruskiego Zjednoczenia Narodow ego”. Ustalono
ponadto, Ŝe do młodzieŜy na terenie w ojew ództw a trafia „Now y
354

TamŜe, k. 5.
TamŜe, k. 8, Dołączone do akt sprawy pismo starosty pruŜańskiego
do wojewody poleskiego z 2 X 1930 r.
355
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Szlach”, „Szlach Moładzi”, „Biełaruski Front”, „25 Sakaw ika”,
„Chryścijańskaja Dumka”, Były to w praw dzie legalnie ukazujące się
pisma, w ydaw ane przez organizacje narodow e, studenckie i
chrześcijańskie, lecz ich obecność na Polesiu uznano za sprzeczną
z polską racja stanu356.
Starosta Rudnicki informow ał, iŜ „czasopisma białoruskie są
eliminow ane z terenu w drodze dyskretnej” 357. Starosta piński
donosił natomiast, Ŝe w zrastała ilość nadsyłanych czasopism i
kierow ano je z Wilna głów nie do działaczy TSzB. „W prenumeracie
jest tylko 1 egzemplarz „Białoruskiej Krynicy”, prenumerow anej przez
ks. Bolesław a Poczopko z Bobrow ic – pisał. Wszystkie pozostałe
czasopisma trafiają tylko do rąk komendantów

policji i są

bezzw łocznie niszczone” 358. Starosta informow ał takŜe, Ŝe kilka
egzemplarzy białoruskiej prasy w ileńskiej trafia do Katolickiego
Seminarium Duchow nego w Pińsku na adres prałata Chw iećki i ks.
Petraniego. Nie w iedział jednak jak zlikw idow ać czytelnictw o
czasopism białoruskich w ośrodku kształcenia młodych duchow nych
katolickich.
Starosta brzeski pochw alił się, Ŝe całkow icie w yeliminow ał
kolportaŜ prasy białoruskiej na sw oim terenie359. O sukcesach w

356

TamŜe,
TamŜe,
358
TamŜe,
359
TamŜe,
357

k.
k.
k.
k.

15.
16.
19.
21.
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w alce z drukiem białoruskim pisano takŜe w raporcie Dow ództw a
Okręgu Korpusu IX w Brześciu360.
Na początku czerw ca 1938 r. naczelnik Wydziału SpołecznoPolitycznego

Urzędu

Wojew ódzkiego

w

Brześciu

Rolew icz

sporządził listę studentów narodow ości białoruskiej studiujących w
Wilnie361. Znalazło się na niej 19 osób z krótką charakterystyką
kaŜdej z nich. Listę przedstaw ił starostom i polecił ścisłą ich
obserw ację podczas
posiadania

aktualnych

ferii św iątecznych i w akacji „w
informacji

o

ich

działalności

celu
oraz

stanow czego zapobiegania i przeciw działania, o ile będzie nosiła
cechy akcji narodow ościow ej lub politycznej. Przeciw działanie takiej
akcji musi mieć charakter stanow czy i zdecydow any. (...) Nie naleŜy
zapominać, Ŝe akcja ta jest, ew entualnie będzie, prow adzona przez
element całkow icie uśw iadomiony i w yszkolony w środow isku
akademickim” 362.
Starostow ie zmobilizow ali do obserw ow ania 19 studentów
białoruskich nie tylko policję, lecz takŜe inspektorów ośw iaty,
kierow ników

szkół i nauczycieli. Pisma kierow nika szkoły w

Szeniach M. Witliba do inspektora szkolnego w

PraŜanach

charakteryzują sposób postrzegania kw estii białoruskiej przez
przedstaw iciela miejscow ej polskiej inteligencji. Witlib donosił, Ŝe 2
jego uczniów uczyło się w gimnazjum białoruskim w Wilnie, a 3
360

TamŜe, k. 22-24.
TamŜe, k. 31-33.
362
TamŜe, k. 34.
361
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studiow ało na USB. Wszyscy przyw ozili na teren pow iatu białoruską
prasę „nacjonalistyczno-komunistyczną”, przew aŜnie pismo „Szlach
Moładzi”. „Prasa ta dostaje się do rąk młodzieŜy starszej, co zaw sze
utrudnia prow adzenie pracy w ychow aw czej i naukow ej w szkole.
(...)

MłodzieŜ

tutejsza

zamiast

w dzięczności

dla

Państw a,

w ychow uje się w Wilnie w duchu antypaństw ow ym, białoruskokomunistycznym. Zamiast w dzięczności przynosi na teren tutejszy
robotę nacjonalistyczno-w yw rotow ą, chcąc zrobić ze spokojnego
Poleszuka Białorusina-komunistę. Sprytną sw ą pracą w yw rotow ą
przeszkadza w pracy w ychow aw czej szkoły państw ow ej, bo co
innego mieć do czynienia ze spokojnym chłopem, a co innego z
w yrobionym inteligentem. JeŜeli ten stan rzeczy będzie trw ać dłuŜej,
w ów czas zw iększona liczbow o inteligencja białoruska praca sw ą
zbiałorutenizuje tutejsze tereny, które nigdy białoruskimi nie były, a
muszą i pow inny stać się polskie” 363.
W piśmie do inspektora z 10 lipca Witlib informow ał, iŜ uczeń
Nikanor Lew kow icz, który został przez niego usunięty ze szkoły za
rozmaw ianie na terenie placów ki w języku białoruskim uczy się w
gimnazjum białoruskim w Wilnie, a jego siostra studiuje na USB.
„Zamiast w dzięczności dla Państw a – pisał – przynoszą na ten
teren zarazę białorusko-komunistyczną w postaci ksiąŜek, prasy i
mów ienia w śród młodzieŜy w języku czysto białoruskim” 364. Dyrektor

363
364

TamŜe, k. 45-45b.
TamŜe, k. 47.
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nie mógł w ybaczyć w ładzom państw ow ym, ze tolerują taki stan
rzeczy.
Treść pism Witliba docierała do w ojew ody poleskiego, który jako
w łasne przemyślenia, lecz inaczej zredagow ane przedstaw ił MSW.
Dow odził, iŜ istnienie gimnazjum białoruskiego w Wilnie szkodzi
interesom państw ow ym365. Młodzi ludzie kształtow ali tam sw ój
stosunek do polskości w ykluczający ich asymilację, a ponadto
zaraŜali sw oimi poglądami rów ieśników . Z w ojew ództw a poleskiego
uczyło się w Wilnie 36 dzieci.
12 sierpnia w ojew oda poleski Wacław Kostek-Biernacki w ysłał
oficjalny w niosek do MWRiOP na adres w iceministra Jerzego
Fereka-Błeszyńskiego

o

likw idację

filii

białoruskiej gimnazjum

w ileńskiego im. Juliusza Słow ackiego. „Istnienie tego gimnazjum w
jego dotychczasow ej formie okazuje się niecelow e, a to ze
w zględów następujących: 1) dzieci są kierow ane do gimnazjów z
namow y białoruskich politykierów , a nie praw dziw ej św iadomości
narodow ej; 2) rodzice kierują sw e dzieci do gimnazjum białoruskiego
ze w zględu na brak miejsc w innych gimnazjach; 3) w iele dzieci
policjantów , nauczycieli, urzędników z braku miejsc nie moŜe być
przyjęta do gimnazjów z braku miejsc, podczas gdy garstka dzieci
białoruskich posiada nieskrępow any dostęp do filii białoruskiej
gimnazjum; 4) dzieci białoruskie uczą się w szkole pow szechnej po
polsku, gdy trafiają do filii białoruskiej w ileńskiego gimnazjum
365

TamŜe, k. 48-49.
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w ymaga się od nich znajomości języka białoruskiego; 5) po
otrzymaniu „małej matury” w ychow ankow ie filii trafiają do liceów bez
znajomości języka polskiego i mają pow aŜne trudności w nauce.
Uw aŜam za w skazane dać dzieciom ludności miejscow ej kulturę i
język polski, do czego się zresztą garną, później zaś nie robiąc
Ŝadnych róŜnic przy obsadzaniu posad zw iązać ich z państw em i
narodow ością

polską” 366.

Tych,

którzy

domagali

się

szkół

białoruskich w ojew oda określił mianem „białoruskich spekulantów
politycznych, pozostających na Ŝołdzie Moskw y i Berlina, a ostatnio
graw itujących ku Lw ow ow i i Litw ie”.
Najbardziej

dokuczliw e

dla

społeczności

lokalnej

były

systematycznie aresztow ania przez policję najbardziej aktyw nych
jej członków , z reguły oskarŜanych o działalność w yw rotow ą,
komunistyczną lub antypaństw ow ą. Wśród aresztow anych i
skazanych

za

działalność

komunistyczną

w

w ojew ództw ie

now ogródzkim i białostockim w latach 1937-1938 niemal w szyscy
byli Białorusinami w yznania praw osław nego367. Od października
1937 r. policja mogła skazyw ać na pobyt w „miejscu odosobnienia”
w szystkich obyw ateli, których uznała, Ŝe ich „działalność lub
postępow anie dają podstaw ę do przypuszczenia, Ŝe grozi z ich
strony

naruszenie

bezpieczeństw a,

366

spokoju

i

porządku

TamŜe, k. 36-36b.
AAN, zespół Komendy Głównej Policji Państwowej (dalej KGPP), sy gn.
169, k. 1-31, sy gn. 159, k. 4-8.
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publicznego” 368. Miejscem odosobnienia nazyw ano obóz w Berezie
Kartuskiej, gdzie kierow ano takŜe podejrzanych o działalność
komunistyczną Białorusinów . Podejrzanym mógł być kaŜdy, kogo za
takiego uznała policja. Zgodę na osadzenie w ydaw ał sędzia śledczy
na w niosek lokalnej administracji. Podstaw ę praw ną stanow iło
rozporządzenie prezydenta RP z 14 czerw ca 1934 r 369. Zgodnie z
rozporządzeniem komendanta głów nego policji państw ow ej kaŜdy
„osadzony”

za

działalność

w yw rotow ą

miał

być

poddany

daktyloskopii i traktow any jak kryminalista370. „Odosobnienie” w
rzeczyw istości było pasmem zorganizow anych szykan w obec osób
pozbaw ionych w olności bez w yroku sądow ego371.
Prasa polska zdecydow anie negatyw nie odniosła się do now ej
formy represji w obec przeciw ników politycznych sanacji372. Oprócz
komunistów

i

osadzonych w

mniejszości

narodow ych,

obozie koncentracyjnym w

368

dość

liczną

grupę

Berezie Kartuskiej

TamŜe, sy gn. 158, k. 1.
Dziennik Ustaw RP, nr 50, 1934, art. 1 i 2. Dekret orócz prezy denta
Ignacego Mościckiego podpisali takŜe wszy scy członkowie rządu
premiera Leona Kozłowskiego, w ty m: Józef Piłsudski, Józef Beck,
Włady sław Zawadzki, Czesław Michałowski, Janusz Jędrzejewicz.
370
AAN, zespół KGPP, sy gn. 158, k. 11.
371
W. Śleszy ński, Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934-1939,
Biały stok 2003, s. 35-61; W. Jarmołowicz, Na Ŝycciowych chwalach, [w:]
Los adnaho pakalennia. Uspaminy, Biały stok 1996, s. 173-175.
372
DABW, f . 98, op. 3, d. 6, Teczka stanowi zbiór publikacji na temat
obozu koncentracy jnego w Berezie Kartuskiej , które ukazały się w prasie
polskiej w latach 1935-1938. Termin „miejsce odosobnienia”, który m
posługiwała się sf era policy jno-urzędnicza, przez niezaleŜny ch
dziennikarzy i publicy stów zastępowany by ł określeniem „obóz
koncentracy jny ”.
369
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stanow ili działacze obozu narodow ego, którym sądy nie znajdow ały
podstaw

do

ograniczania

w olności.

Komendantem

obozu

mianow ano podinspektora Jana Greffinera, który w cześniej pełnił
funkcję zastępcy szefa Wojew ódzkiej Komendy Policji Państw ow ej
w Poznaniu.
Wojew oda w ileński Ludw ik Bociański przedstaw ił w niosek
sędziemu śledczemu w Brześciu o osadzenie w Berezie Kartuskiej
Józefa Barana, działacza białoruskiego, którego podejrzew ano
w cześniej o przynaleŜność do KPZB, lecz nie było Ŝadnych
dow odów potw ierdzających jego zw iązki z komunizmem. Wojew oda
proponow ał, aby

Barana zamknąć

w

obozie za publiczną

dezaprobatę dla faktu w kroczenia w ojsk polskich do Czech i
przyłączenia Zaolzia373. Wojew oda poleski Wacław Kostek-Biernacki
4 lutego 1939 r. podpisał w nioski o zamknięcie w obozie Bazylego
Moroza, który w yraził w obecności sąsiada opinię, Ŝe w ładza polska
na Polesiu była sezonow a, Stefana Dziw aka za nazw anie w ładzy
polskiej okupacyjną, Piotra i Aleksandra Mininów za pomoc rodzinie
osadzonego w Berezie Kartuskiej374. Ludźmi podejrzanymi w śród
Białorusinów , których usilnie starano się izolow ać byli takŜe
posiadacze radioodbiorników . Policja szukała dow odów , iŜ słuchają
oni radia moskiew skiego, nasyłano prow okatorów , którzy prosili o
moŜliw ość w ysłuchania w ieści z ZSRR. Samo posiadanie radia nie
było

zabronione,
375

w łaściciela

lecz

uruchamiało

proces

inw igilacji w okół

.

373

TamŜe, f . 98, op. 3, d. 1, k. 27, Wniosek z 11 IV 1939 r.
TamŜe, f . 1, op. 8, d. 1119, k. 233-239.
375
TamŜe, f . 98, op. 3, d. 4, k. 20-21.
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Z ew idencji osób osadzonych i kandydatów do osadzenia w
Berezie Kartuskiej w ynika, Ŝe z reguły pozbaw iano w olności bez
w yroku sadow ego tych, których nie moŜna było zamknąć na mocy
obow iązującego

praw a

i

stosow ania

procedur

sądow ych.

Zamykano na przykład za nauczanie u siebie w domu języka
białoruskiego lub ukraińskiego376. Rekordzista w składaniu w niosków
był komendant pow iatow y policji w Kobryniu Mieczysław Gaspenas.
W piśmie do kierow nika Urzędu Bezpieczeństw a i Porządku
Publicznego Urzędu Wojew ódzkiego w

Brześciu proponow ał

zamknąć w obozie organizatorów bojkotu tow arzyskiego w łasnych
konfidentów , których praca na rzecz policji stała się znana
miejscow ej ludności377. W marcu 1939 r. skierow ał w nioski o
osadzenie

w

Berezie

Kartuskiej siedmiu mieszkańców

w si

Podziemienie, których podejrzew ał o przynaleŜność do KPZB w
latach 1934-1937 oraz udział w likw idacji konfidentów , lecz nie miał
Ŝadnych dow odów ich w iny 378. Starosta pozytyw nie odniósł się do
w szystkich propozycji komendanta policji. 28 sierpnia 1939 r.
Gaspenas skierow ał w niosek o osadzenie w obozie mieszkańca
w si

Batura

Gienadiusza

Wołosiuka

376

za

rozpow szechnianie

TamŜe, d. 23, k. 7.
TamŜe, k. 10-12, 5 sierpnia 1939 r kierownik Oddziału Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego Urzędu Wojewódzkiego w Brześciu Adam Buczak
skierował pismo do komendanta policji w Kobry niu M. Gaspenasa z
prosba o „rozpracowanie” sołty sa wsi Bogusławice, Gabriela Radczuka i
mieszkańca wsi Jana Wołosiuka. Komendantko zbadaniu sprawy
wy jaśnił, Ŝe Radczuk od wielu lat by ł inf ormatorem policji i wiele osób
dzięki jego donosom traf iło juŜ do więzienia lub obozu koncentracy jnego w
Berezie Kartuskiej. Mieszkańcy wsi zaczęli się domy ślać, kto by
inf ormatorem i z tego powodu by ł on bojkotowany na gruncie
towarzy skim. Komendant wy mienił wszy stkich zaangaŜowany ch w
organizowanie akcji bojkotu i proponował zamknąć ich w obozie.
378
TamŜe, d. 23, k. 14-33.
377
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defetystycznych informacji o rychłym w ybuchu w ojny i rozpadzie
państw a polskiego379. 1 w rześnia 1939 r. miał gotow y now y
w niosek przeciw ko nauczycielow i nauczającemu dzieci w iejskie
bez w ymaganego zezw olenia380.
BliŜsze przyjrzenie się aktom poszczególnych aresztow anych
przez policję pod zarzutem działalności komunistycznej u schyłku lat
trzydziestych pozw ala stw ierdzić, Ŝe represje podejmow ano
głów nie na podstaw ie informacji uzyskanych od konfidentów .
Jedynymi św iadkami podczas procesów sądow ych byli policjanci,
którzy przedstaw iali dow ody z inw igilacji podejrzanych lub w yniki
rew izji domów . Sąd najczęściej uznaw ał dow ody policji jako
w iarygodne i odczytyw ano w yrok stosow ny do treści oskarŜenia.
Posiadanie

naw et

jednego

egzemplarza

ulotki

o

treści

komunistycznej, czystego papieru, ołów ka, pędzla, farby w trakcie
rew izji przyjmow ane było przez policję jako dow ody działalności
w yw rotow ej, dla sądów zaś w ystarczało do w ydaw ania w yroków
skazujących381.
379

TamŜe, k. 25-41. Wołosiuk by inwigilowany jeszcze jako uczeń
gimnazjum, gdy brał udział w zbieraniu pieniędzy na pomoc rodzinom
aresztowany ch lub osadzony ch w obozie w Berezie Kartuskiej. Policja nie
miała Ŝadny ch inny ch dowodów jego „działalności wy wrotowej”, dlatego
skorzy stano z nieostroŜnej wy powiedzi, aby go ukarać.
380
TamŜe, k. 72.
381
TamŜe, f . 69, op. 1, d. 6, k. 3-98, Na 1,5 roku więzienia został
skazany w 1934 r. 18-letni mieszkaniec Rudnik powiatu pruŜańskiego
Aleksander Kruk za próbę obalenia siłą ustroju państwa. W toku śledztwa
udowodniono, Ŝe Kruk umieścił przy drodze plakat własnej roboty
określający istniejący stan mianem okupacji polskiej na zachodniej
Białorusi. Dowodem by ły przedmioty znalezione w domu: czy sty papier,
f arba, pędzel, ołówek. Prokurator nazy wał go „niebezpieczny m przy wódcą
ruchu komunisty cznego”. W roli świadków wy stąpiło 5 policjantów, Kruka
nie reprezentował Ŝaden adwokat, wy rok wy dano po jednorazowy m
posiedzeniu sądu.
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Oprócz policjantów do sądów w roli św iadków często w zyw ano
w ójtów , aby w yrazili sw oją opinię o oskarŜonych. Ci ostatni zaś,
często w ypow iadali się zgodnie z w łasnym sumieniem. Nie
potw ierdzali

opinii

prokuratorów

o

w yw rotow ej

działalności

sądzonych, a niekiedy naw et pozytyw nie oceniali ich zachow ania.
W zw iązku z taką postaw ą niektórych w ójtów sądy nie mogły
w ydaw ać oczekiw anych w yroków w obec osób skarŜonych przez
policję, starostów i prokuratorów . W czerw cu 1938 r. starosta piński
Kazimierz Łyszczkow ski w ystosow ał pismo do w szystkich w ójtów
piastujących funkcje na terenie pow iatu, w którym przestrzegał
konsekw encjami słuŜbow ymi za korzystne w ypow iedzi w sądzie
w obec oskarŜonych o działalność komunistyczną382. Do w łaściw ej
postaw y w sądach starosta przekonyw ał trudnościami w zebraniu
dow odów działalności komunistycznej. „W tych w arunkach – pisał –
zeznania osób spoza grona policji są niezmiernie w aŜnym
materiałem procesow ym przeciw ko komunistom”. Gdy w ójt gminy
Podlesie pow iatu kobryńskiego, Stanisław Przyłucki, w ezw any do
sądu jako św iadek oskarŜenia nazw ał sądzonych za działalność
komunistyczną spokojnymi i lojalnymi obyw atelami, sam został
uznany przez prokuraturę i policję za zw olennika komunizmu383. W
jego obronie musiał interw eniow ać starosta kobryński, Stanisław
Kossow ski, zapew niając w ładze w ojew ódzkie, Ŝe w ójt jako
człow iek w ysokich zasad moralnych i patriota nie mógł składać
fałszyw ych zeznań, krzyw dzących innych obyw ateli384. Były to

382

DABW, f . 1, op. 10, d. 1292, k. 54-55, Pismo z dn. 19 IV 1938 r.
TamŜe, k. 57.
384
TamŜe, k. 56.
383
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jednak nieliczne jednostki, które próbow ały godzić moralność
w ymogami bieŜącej polityki państw a.
Inw igilacją policyjną objęci byli w szyscy, którzy w yróŜniali się
czymkolw iek w środow isku w iejskim. Kontaktow anie się z osobami
podejrzanymi o działalność w ruchu białoruskim lub komunistycznym
pow odow ało rozszerzenie nadzoru na osoby często zupełnie
przypadkow e. Ich uw aŜna obserw acja zazw yczaj pozw alała na
znalezienie podstaw do aresztow ania. Zasięg oddziaływ ania ruchu
komunistycznego był w duŜej mierze określany rozmiarem działań
podejmow anych przez policję. Z pew nością w iększość osób
odnotow anych w

kartotekach policyjnych jako komuniści lub

podejrzani o działalność komunistyczną nie miała z ruchem
komunistycznym w iele w spólnego.
Przypadek jednego z aresztow anych, Bazylego Trochimika ze
w si Dobrow ola gminy Św isłocz, dość w yraźnie pokazuje, Ŝe samo
posługiw anie się retoryką uw aŜaną za charakterystyczną dla
środow isk komunistycznych oraz przebyw anie w obecności osób
będących w kręgu zainteresow ania słuŜb policyjnych stanow iły
dostateczną

podstaw ę

do

represji.

Trochimik

muzykantem i został aresztow any 20 lipca 1937 r
dow ody

przez

policję były

385

był

w iejskim

. Zgromadzone

w yłącznie donosami konfidenta,

mieszkańca tej samej w si MojŜesza Łysaka. Z treści informacji
dostarczanych przez konfidenta w ynikało, Ŝe Trochimik, jako
muzykant, przemieszczał się w całej okolicy i kontaktow ał się m.in z
osobami podejrzanymi o przynaleŜność do KPZB, publicznie
krytykow ał kler praw osław ny za w spółpracę z w ładzami, podczas
zabaw

w iejskich, na których przygryw ał młodzieŜy do tańca,

385

AAN, KGPP, sy gn. 159, k. 13-16.
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pojaw iały się w

jego w ypow iedziach akcenty antyreligijne i

antyklerykalne, uczestniczył w

zbiórce pieniędzy

na pomoc

republikańskiemu rządow i Hiszpanii, zachęcał mieszkańców w si do
udziału w pogrzebie zmarłego komunisty. Poniew aŜ jego spotkania z
domniemanymi komunistami odbyw ały się w miejscach publicznych
w iele w skazuje na to, Ŝe miały przypadkow y charakter. Policja
zbierała informacje o kaŜdym spotkaniu Trochimika, o kaŜdej
w ypow iedzi, która mogłaby być uznana jako dow ód jego pow iązania
z

ruchem komunistycznym.

Ponad

dw uletnia

obserw acja

i

gromadzenie informacji na temat jego działalności nie daw ały
Ŝadnych podstaw do aresztow ania. Z treści kilkunastu donosów
w ynikało, Ŝe był osobą popularną w sw ojej okolicy, nie darzył
sympatią w ładzy państw ow ej, ani kleru, podobnie zresztą jak
w iększość jego rów ieśników . Konfident doniósł takŜe, Ŝe w iejski
muzykant nabył radio i słuchał audycji emitow anych z ZSRR. Mając
zgromadzone takie materiały dow odow e aresztow ano Trochimika
pod zarzutem działalności komunistycznej. Zmarł po półtorarocznym
pobycie w w ięzieniu. W jego aktach w pisano, Ŝe pow odem śmierci
była gruźlica386.
Wiele w skazuje na to, Ŝe przypadek Trochimika nie był
odosobnionym.

Wśród

aresztow anych

za

działalność

komunistyczną w w ojew ództw ach północno-w schodnich w tym
czasie dominow ali ludzie młodzi, w w ieku w granicach 16-30 lat.
Przytłaczającą

w iększość
387

praw osław nego

.

Sądy

stanow ili
w ydaw ały

386

rolnicy

w yroki

w yznania

najczęściej

TamŜe, k. 16.
TamŜe, sy gn. 170, Inwigilacja i aresztowania komunistów w
województwie poleskim, k. 8-9; sy gn. 169, Inwigilacja, aresztowania i
osadzenia w Berezie Kartuskiej komunistów z województwa
387
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w

granicach od 4 do 8 lat. Z reguły na dłuŜszy okres pozbaw iano praw
publicznych i honorow ych. Sąd Okręgow y w Brześciu oraz jego
oddział zamiejscow y w Pińsku naw et skazanym na 2 lata w ięzienia
odbierały

praw a publiczne na 10 lat388. Pozbaw ienie praw

obyw atelskich i honorow ych ułatw iało później osadzenie w Berezie
Kartuskiej bez w yroku sądow ego.
U schyłku lat trzydziestych bardzo w ielu aresztow anych
Białorusinów podejrzew anych o działalność komunistyczną umierało
w w ięzieniach lub tuŜ po w yjściu z w ięzienia z pow odu gruźlicy.
Taka przyczynę zgonów w pisyw ano najczęściej w ich aktach
osobow ych. Dotyczyło to bardzo młodych ludzi. Średnia w ieku
umierających komunistów w w ojew ództw ach w schodnich w latach
1938-1939 w ynosiła około 26 lat389. W w ojew ództw ach centralnych
działacze tej partii umierali w w ieku 60-70 lat. Bez dokumentów
opisujących

sposób

przesłuchania

podejrzanych oraz

realia

w ięzienne trudno jest jednak ustalić przyczyny tego zjaw iska.
Skromna literatura pamiętnikarska pozw ala jedynie przypuszczać, Ŝe
przyczyną nagłych zgonów młodych ludzi niekoniecznie musiała być
choroba płuc 390. Maltretow anie w w ięzieniach przeciw ników reŜimu
sanacyjnego nie ograniczało się zresztą do przedstaw icieli

nowogródzkiego, k. 6-47; sy gn. 182, Inwigilacja i aresztowania
komunistów z województwa wileńskiego, k. 1-18.
388
TamŜe, sy gn. 171, Osoby skazane za działalność anty państwową w
Brześciu nad Bugiem, k. 1-34.
389
TamŜe, sy gn. 119, Komuniści zmarli w latach 1938-1939, k. 8-181;
sy gn. 120, k. 56-291,
390
L. Hieniusz, Spowiedź, Minsk 1993, s. 12; W. Jarmałkowicz, Na
Ŝycciowych chwalach, [w:] Los adnaho pakalennia, Biały stok 1996, s.
173-174.
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mniejszości narodow ych lub partii komunistycznej. Bito i poniŜano
takŜe opozycyjnych polityków polskich391.
Zmorą Ŝycia codziennego Białorusinów na Białostocczyźnie w
ostatnich latach II Rzeczypospolitej było donosicielstw o i oskarŜenia
ze strony Polaków o działalność antypaństw ow ą. Prokuratura Sądu
Okręgow ego w

Białymstoku rozpatryw ała kilkadziesiąt takich

przypadków , umorzonych ostatecznie z braku dow odów w iny,
gdzie za podstaw ę w szczęcia procedur posłuŜył donos ze strony
sąsiada, znajomych lub całkiem przypadkow ych osób. W aktach
prokuratury

znajduje

się

spraw a

zainicjow ana

donosem

w ędrow nego robotnika-blacharza Jana Wojciechow skiego, którego
sołtys w si Ćw ierki gmina Białow ieŜa umieścił na nocleg w domu
Wiktora

Litw ińczuka.

Gość

słysząc

narzekania gospodarza-

Białorusina na rząd, w ysokie podatki i dezaprobatę dla zaboru
Zaolzia uznał, Ŝe jako Polak w inien poinformow ać o tym policję392.
Uruchomione zostało śledztw o trw ające kilka miesięcy i absorbujące
uw agę mieszkańców całej okolicy.
W śledztw ach dotyczących spraw
działalność

antypaństw ow a

zeznania, których treść

policja

zakw alifikow anych jako
najczęściej

uzyskiw ała

była w arunkow ana przynaleŜnością

narodow ą i w yznaniow ą św iadków . ChociaŜ rzecz dotyczyła tego
samego zdarzenia, którego bezpośrednimi obserw atorami byli Polacy

391

W. Witos, Moje wspomnienia, [w:] Piłsudski i sanacja w oczach
przeciwników, Warszawa 1987, s. 118-121; 136-138.
392
APwB, akta Prokuratora Sądu Okręgowego w Biały mstoku (dalej:
PSOwB), sy gn. 75, k. 1-8.
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i Białorusini, to zeznania przedstaw icieli obu grup narodow ych
często w zajemnie się w ykluczały 393.
KaŜde przypadkow e stw ierdzenie negatyw nie oceniające rząd,
jeŜeli

zostało w ypow iedziane przez

Białorusina, mogło być

pow odem długotrw ałego śledztw a, przy zaangaŜow aniu policji,
urzędów administracji i konfidentów . Niekiedy Polacy, którzy składali
takie donosy, po przemyśleniu spraw y lub pod naciskiem otoczenia,
sami je odw oływ ali, lecz nie w strzymyw ało to śledztw a394. W
zasadzie trudno racjonalnie określić, dlaczego policja w takich
393

Prokuratura Sądu Okręgowego w Biały mstoku zajmowała się
incy dentem, który wy darzy ł się 13 kwietnia 1939 r. przy kuźni w
miejscowości Barszczówka pow. białostockiego, gdy jadący f urmanką
pijany Mikołaj Dubatówka miał prorokować ry chłe nadejście bolszewików i
rozprawę z Polakami. Obecni chłopi-katolicy takie zachowanie „za obrazę
Państwa i Narodu Polskiego” i postanowili złoŜy ć donos na posterunku
policji. Prawosławni liczniej reprezentowani przy kuźni nie sły szeli niczego,
co godziłoby w autory tet państwa polskiego. Pracownicy policji i
konf idenci przez kilka miesięcy gromadzili wszelkie inf ormacje o
Dubatówce. W ostateczny m raporcie ze śledztwa złoŜony m w
Prokuraturze Sądu Okręgowego, Komendant Policji Państwowej w
Biały mstoku napisał, Ŝe potencjalnie mógł on by ć sprawcą obrazy
państwa i narodu polskiego. Dowodów umoŜliwiający ch oskarŜenie jednak
nie dostarczy ł, co spowodowało umorzenie sprawy , lecz Dubatówka na
trwałe pozostał w kręgu podejrzany ch (PSOwB, sy gn. 66, k. 1-6.
394
Przy padek robotnika kolejek leśny ch w BiałowieŜy Kuźmy Denisiuka
pokazuje jak kilka słów rzucony ch mimochodem mogły uruchamiać
procedury śledcze, polegające na szukaniu czegokolwiek, co mogłoby
dać podstawy do zakwalif ikowania przy padkowego człowieka do kręgu
podejrzany ch o działalność anty państwową. Denisiuk deklarując 22
kwietnia 1939 r. pewną kwotę z zarobiony ch pieniędzy na Fundusz
Obrony Narodowej miał przy ty m wy razić opinię o potrzebie zmiany
rządu. W wy niku donosu innego pracownika Wawrzy ńca Olszaka
uruchomiono drobiazgowe śledztwo doty czące jego Ŝy cia zawodowego,
osobistego, stopnia zaangaŜowania w Ŝy ciu publiczny m. Olszak, zapewne
pod wpły wem towarzy szy pracy odwołał swoje doniesienie, lecz śledztwo
trwało dalej. (PSOwB, sy gn. 64, k. 1-8.
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przypadkach angaŜow ała ogromne środki, aby poszerzyć krąg osób
narodow ości

białoruskiej

antypaństw ow ą.

Z

podejrzanych

reguły

o

działalność

jedynym ich przew inieniem było

spontanicznie w yraŜenie opinii na temat rządzących.
Istniejąca atmosfera pow odow ała, Ŝe donos na Białorusinów i
oskarŜenie o obrazę narodu i państw a polskiego Polacy często
stosow ali jako metodę w yeliminow ania konkurencji lub załatw ienie
porachunków
obszarze

sąsiedzkich395. Istniejący

w ojew ództw

społeczeństw a

polskiego

w schodnich
narodziło

system polityczny na
spraw iał,

się

Ŝe

przekonanie,

w śród
Ŝe

o

w szystkich w ypow iedziach Białorusinów na temat polityki, państw a
i rządu naleŜy informow ać policję. U schyłku lat trzydziestych
donosicielstw o stało się cnotą obyw atelską. Sprzyjały temu postaw y
395

Prokuratura Sądu Okręgowego w Biały mstoku w kwietniu 1939 r.
rozpoczęła śledztwo w sprawie Białorusina Andrzeja Jakimiuka ze wsi
Sokole, gminy Mielnik powiatu siemiaty ckiego. Donos złoŜy li sąsiedzi
Franciszek, Leokadia i Edward Zdanowscy . Edward miał 12 lat.
Poinf ormowali oni policję, Ŝe Jakimiuk zapowiadał ry chłą wojnę z
Niemcami i rozpad państwa polskiego. Zachęcał ich do niepłacenia
podatków. Szy bko jednak wy jaśniono, Ŝe Zdanowscy wcześniej by li
oskarŜeni przez Jakimiuka o kradzieŜ drewna z jego lasu, a donos by ł
ty lko f ormą zemsty (PSOwB, sy gn. 69, s. 1-6). W sierpniu 1938 r.
Komenda Powiatowa Policji Państwowej prowadziła śledztwo w sprawie
działalności anty państwowej Andrzeja Kordziukiewicza ze wsi Grabowiec.
Donos napisał sołty s Jan Chwaszczewski, podpisując się nazwiskiem
innego mieszkańca wsi Franciszka Jankowskiego. Treścią donosu by ło
słuchanie audy cji radia moskiewskiego przez Kordziukiewicza (PSOwB,
sy gn 41, k. 1-10).
W powiecie sokólskim miejscowa Komenda
Powiatowa Policji Państwowej prowadziła śledztwo przeciwko Piotrowi
Bagno, ze wsi śuki. Sołty s doniósł, Ŝe gdy zwrócił się do tego rolnika w
sprawie poŜy czki na f undusz obrony przeciwlotniczej ten miał
odpowiedzieć: „A ja pierdolę ich i ich poŜy czki”. Zostało uznane to za
wy stąpienie przeciwko państwu i narodowi polskiemu i wszczęto śledztwo.
(Akta PSO, sy gn.. 76, k. 1-6).

162

policji, prokuratury i administracji. Funkcjonariusze tych instytucji
podejmow ali kaŜdy trop, poszerzając listę potencjalnych w rogów
państw a i narodu polskiego. Osoba, którą interesow ała się policja ze
w zględów politycznych, z reguły była skazyw ana na sw oisty
ostracyzm

społeczny.

Pow szechnie

było

w iadomym,

Ŝe

utrzymyw anie bliskich kontaktów z podejrzanym prow adziło jego
tow arzyszy do policyjnych kartotek.
Policja podejmow ała takŜe śledztw o, gdy donoszący informow ali,
Ŝe ich znajomy w yznania praw osław nego obraził naród i państw o
polskie naw et kilka lat w stecz. Z reguły patriotyczny obow iązek
spełniali ludzie, którzy akurat znaleźli się w konflikcie z oskarŜaną
przez siebie osobą lub teŜ poróŜniły ich interesy gospodarcze396.
W sposób naturalny podejrzanymi byli w szyscy chłopi białoruscy,
o których w iedziano, Ŝe coś piszą. W grafomańskich w ierszach
doszukiw ano się metafizycznych lub symbolicznych znaczeń.
Prokuratorzy zastanaw iali się, czy pisanie o biedzie na w si, to juŜ
jest działalność antypaństw ow a, czy jeszcze nie jest. Uw agi w

396

W czercu 1938 r. doniesienie o popełnieniu przestępstwa „obrazy
Państwa i Narodu Polskiego” w 1933 r. przez Konstantego
Wieremiejewicza z Siemiaty cz złoŜy li Tadeusz Sowa, Stanisław Chy lik,
Feliks Supruniak, Adam Łukaszewicz i Kazimierz Pietry kowski.
Donoszący inf ormowali, Ŝe podczas wspólnego pijaństwa Wieremiejewicz
miał powiedzieć „Polska jest za Bugiem”. Śledztwo wy kazało, Ŝe
Wieremijewicz wy grał ze Stanisławem Chy likiem ry walizację o koncesję
na prowadzenie wy szy nku przy miejscowej stacji kolejowej. Donos
uznano by ł próbą wy eliminowania konkurenta (PSOwB, sy gn. 40, k. 112); W innej sprawie prowadzonej przez białostocka prokuraturę w 1938 r.
badano, czy Białorusin nie obraził polskiego orła w 1935 r. Sąsiad napisał,
bowiem, Ŝe orzeł został nazwany przez oskarŜanego „rogaty m diabłem”
(PSOwB, sy gn. 44, k. 1-4).
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brudnopisie o w yprzedaw aniu Polski przez w ładze policja uznała za
przejaw myślenia antypaństw ow ego397.
Dopóki jednak podejrzanego nie nazw ano komunistą mógł on
liczyć na elementarną ochronę praw a. Śledztw a umarzano z
pow odu braku dow odów przestępstw a. Podejrzani o działalność
komunistyczną znajdow ali się natomiast doŜyw otnio pod stałym
nadzorem policji, naw et kiedy przez długie lata nie było Ŝadnych
adnotacji o jakichkolw iek przejaw ach ich aktyw ności politycznej.
Wśród aresztow anych pod zarzutem działalności komunistycznej
Białorusinów w iększość stanow ili ludzie, którzy kilkakrotnie w jakiś
sposób

w yrazili

dezaprobatę

Obiektem zainteresow ania
posiadające autorytet w
trzydziestych
komunistów

naw et
zabaw y

dla

policji

istniejącej
stały

się

rzeczyw istości.
osoby

aktyw ne,

sw oim środow isku. U schyłku lat

zorganizow anie

przez

domniemanych

ludow ej lub przedstaw ienia teatralnego

uznaw ano za działania niebezpieczne dla państw a398. Traktow ano
ich jako potencjalne zagroŜenie i podejmow ano działania represyjne
uniemoŜliw iające realizację tych zamiarów . Za kaŜdym razem
pow oływ ano się na racje stanu państw a. Część skazanych za
działalność komunistyczną w w ojew ództw ie now ogródzkim trafiła
397

Podczas rewizji w mieszkaniu Aleksandra i Konstantego Grzy bków ze
wsi Talkowszczy zna pow. sokólskiego znaleziono dwa zeszy ty wierszy
pisany ch ołówkiem oraz uwag na temat Ŝy cia gospodarczego i
polity cznego w Polsce i na swiecie. Literatura ta stała się przedmiotem
analiz policy jny ch oraz ekspertów z prokuratury . Omówienie zawartości
dwóch kilkunastostronicowy ch zeszy tów zajęło anality kom wy miaru
sprawiedliwości ponad 20 stron maszy nopisu. Ostatecznie uznano, Ŝe
treść zeszy tów nie stanowiła niebezpieczeństwa dla państwa polskiego
(PSOwB, sy gn. 43, k. 1-34).
398
DAHW, f . 551, op. 1, Sprawozdanie wojewody nowogródzkiego z
kwietnia 1937 r., k. 1.
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przed oblicze w ymiaru spraw iedliw ości za śpiew anie podczas
zabaw w iejskich lub uroczystości rodzinnych pieśni uznanych
przez słuŜby policyjne za „w yw rotow e” 399. Szczególnym nadzorem
objęte były

osoby

zajmujące się kontrabandą i nielegalnym

przekraczaniem granicy ZSRR. Znajdow ały się one w ew idencji
Centralnej SłuŜby Śledczej Komendy Głów nej Policji Państw ow ej w
kręgu podejrzanych o sprzyjanie komunizmow i.
Walka z komunizmem stanow iła znakomite uspraw iedliw ienie dla
najbardziej

brutalnych

działań

policji

w obec

rzeczyw istych i domniemanych przeciw ników

w szystkich

reŜimu w śród

ludności białoruskiej, działaczy narodow ych dalekich od sympatii
komunistycznych, ludzi posiadających szacunek społeczności
lokalnej i stroniących od w spółpracy z w ładzami.
W 1938 r. w ładze uznały problem białoruski za rozw iązany.
Oficjalnie przeciw nikami byli jedynie pozostający w

podziemiu

komuniści, obca agentura. Większość organizacji działających w
latach dw udziestych i trzydziestych została zdelegalizow ana na
mocy decyzji sądow ych. Zazw yczaj sądy uzasadniały sw oje
decyzje

uleganiem

danej

organizacji

w pływ om

„elementów

w yw rotow ych”.
Po

spacyfikow aniu

ruchu

białoruskiego

przedstaw iciele

administracji i słuŜb policyjnych przyjmow ali w obec miejscow ej
ludności

postaw ę

jak

w obec

pokonanych

przeciw ników .

Demonstracyjne lekcew aŜenie i pogarda było naw et zauw aŜalne
przez kreatorów

tej polityki i uznaw ane za niezgodne z ich

intencjami. Wojew oda poleski Wacław Kostek-Biernacki uznał naw et
399

TamŜe, d. 1230, Sprawozdanie wojewody nowogródzkiego z 31 lipca
1938 r, k. 3-6.
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za w ydanie z tego pow odu stosow nego pisma Do wszystkich
funkcjonariuszów samorządu terytorialnego i Policji Państwowej
Województwa Poleskiego400. Stw ierdził w

nim, Ŝe niektórzy

urzędnicy i policjanci traktują Poleszuków „...w sposób w ysoce
karygodny (...) ośmielają się prow adzić domorosłą w łasną politykę
narodow ościow ą

i

odnoszą

się

do

Poleszuków ,

jako

do

nieprzyjaznego i obcego elementu. Surow o zakazuję podobnych
szkodliw ych dla polskości Polesia praktyk. Poleszuków , którzy nie
określają się stanow czo jako Ukraińcy, Białorusini lub Rosjanie
naleŜy uw aŜać za Polaków , bez w zględu na w yznanie i gw arę
ludow ą. (...) Do Poleszuków

i innych obyw ateli, spokojnych,

ciąŜących do polskiej kultury naleŜy ustosunkow ać się z całą
przychylnością. Nie w olno do nich mów ić „ty”, ani w jakikolw iek
poniŜać ich. (...) NaleŜy zaw sze rozumieć ich gw arę ludow ą, lecz
mów ić do nich tylko po polsku, jak zresztą do w szystkich.
Deklarow anie się w łościan, jako Polaków , bez w zględu na w yznanie
i język ludow y, przyjmow ać przychylnie i przyjaźnie”. Urzędnicy i
policjanci otrzymali polecenie informow ania sw oich przełoŜonych o
przypadkach poniŜania Poleszuków przez osoby reprezentujące
polską w ładzę państw ow ą. Nie dotyczyło to zachow ania w obec
osób posiadających białoruską, ukraińską lub rosyjską św iadomość
narodow ą.
Wojew oda nakazał odczytać polecenie w szystkim pracow nikom
administracji i policji na Polesiu, przyjąć je do w iadomości bez Ŝadnej
dyskusji. Nie stosow anie się do zaleceń obiecał traktow ać jako
niedołęstw o lub przestępstw o słuŜbow e.

400

DABW, f . 1, op. 8, d. 1089, k. 7-8, Pismo z dn. 25.04.1938 r.
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W 1939 r. w kw estii białoruskiej niekiedy napływ ały jedynie z
Wilna do MSW kilkuzdaniow e informacje mów iące, Ŝe na przykład
grupa studentów podejmuje próby działania w kierunku budzenia
nacjonalizmu w śród młodzieŜy 401. Była to jednak aktyw ność o tak
marginalnym znaczeniu, Ŝe nie uznaw ano zasadnym jakiekolw iek
przeciw działanie tym tendencjom. W lipcu 1939 r. ukazała się
ostatnia notatka o białoruskiej aktyw ności narodow ej mów iąca, Ŝe
policja została pow iadomiona o pow staniu w Wilnie organizacji pod
nazw ą Sajuz Aktyunaj Baraćby (Zw iązek Walki Aktyw nej), którą miał
kierow ać

dr

Jan Stankiew icz 402. Drobiazgow e śledztw o nie

potw ierdziło istnienia takiej organizacji. Jedynie konfident pracujący
na rzecz policji próbow ał w ten sposób udow odnić, Ŝe w ciąŜ istniał
problem białoruski w Rzeczypospolitej, a jego praca niezbędna dla
bezpieczeństw a państw a.
Ostatnim przejaw em aktyw ności białoruskiej w w ojew ództw ie
białostockim była próba pow ołania amatorskiego teatru w 1937 r. W
lutym tego roku w Sądzie Okręgow ym w Białymstoku została naw et
zarejestrow ana spółdzielnia pod nazw ą Zrzeszenie Pracow ników
Teatru Białoruskiego „Płomień”. Celem organizacji była praca
zarobkow a

członków

oraz

krzew ienie

kultury

teatralnej w

ośrodkach białoruskich na terenie w ojew ództw a białostockiego.
Inicjatorami załoŜenia spółdzielni byli dw aj młodzi robotnicy, działacze
białoruskiego ruchu ośw iatow ego na Białostocczyźnie – Bazyli
Łukaszyk i Konstanty Sidorow icz. Większość z 17 członków
spółdzielni

została

uznana

za

osoby

o

poglądach

antypaństw ow ych, poniew aŜ w cześniej naleŜeli do organizacji
401

AAN, MSW, sy gn. 965, k. 195, sy gn. 969, k. 199.
TamŜe, sy gn. 972, k. 157.
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spółdzielczych, w ydaw niczych, kulturalnych i ośw iatow ych, które
zostały

zlikw idow ane

zarejestrow anej
działalności

juŜ

statutow ej

przez

w ładze403.

organizacji
Wydział

Aby

uniemoŜliw ić

spółdzielczej

prow adzenie

Społeczno-Polityczny

Urzędu

Wojew ódzkiego w Białymstoku zabronił starostom w ydaw ania jej
koncesji na w ystaw ianie sztuk teatralnych na terenie pow iatów 404.
W ten sposób legalnie istniejąca organizacja została pozbaw iona
moŜliw ości realizacji celów , które postaw ili sobie jej załoŜyciele.
W w ojew ództw ie białostockim analiz

o stanie posiadania

poszczególnych narodow ości dokonano dopiero w

1939 r.

Dokument sporządzony przez w ojew odę białostockiego Henryka
Ostaszew skiego na początku 1939 r. zatytułow any Wzmocnienie
polskiego stanu zachowania był charakterystycznym przejaw em
myślenia elit sanacyjnych tego okrw esu405. Interpretując dow olnie
w yniki spisu z 1931 r. w ojew oda doszedł do w niosku, Ŝe na terenie
w ojew ództw a w ystępow ał problem ludności praw osław nej, lecz
nie białoruskiej. Spośród 300 818 praw osław nych 62 800 zaliczył do
narodow ości polskiej, 20 tys. rosyjskiej, zaś pozostałych w liczbie
218 tys. uznał za tutejszych. ZagroŜeniem dla polskiej racji stanu był
kler praw osław ny, który kontynuow ał tradycje rosyjskie w Ŝyciu
Cerkw i i tym samym hamow ał moŜliw ość jej polonizacji. „Dopiero od
czasu, kiedy linia polityki polskiej poszła w kierunku spolszczenia
cerkw i praw osław nej, a przede w szystkim duchow ieństw a – pisał
403

DABW, f . 1, op. 9, d. 1306, k. 1-2b, Pismo Wy działu SpołecznoPolity cznego Urzędu Wojewódzkiego w Biały mstoku do starostów i
urzędów wojewódzkich w Wilnie, Nowogródku i Brześciu z dn. 14 VII 1937
r.
404
TamŜe, k. 15, Pismo naczelnika Wy działu Społeczno-Polity cznego do
starostów z dn. 23 X 1937 r.
405
APwB, zespół UWB, sy gn. 121.
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w ojew oda

–

sytuacja

zmieniła

się

na

lepsze.

Pow ołanie

stow arzyszeń Polaków w yznania praw osław nego w Białymstoku i
Grodnie, a ostatnio takŜe w Bielsku Podlaskim i Wołkow ysku,
spow odow ało, Ŝe w śród w yznaw ców praw osław ia w yodrębniła
się dość znaczna grupa ludności uw aŜająca się za Polaków ” 406. Za
najw aŜniejsze osiągnięcie polityki polskiej uznał w ydanie przez
Prezydenta RP w listopadzie 1938 r. dekretu regulującego stosunek
państw a

w obec

Polskiego

Autokefalicznego

Kościoła

Praw osław nego. Wyraził przy tym opinię, Ŝe „...moŜe on pow aŜnie
przyczynić się do w yeliminow ania w pływ ów rosyjskich z cerkw i
praw osław nej, a tym samym przyśpieszyć proces asymilacyjny
w śród ludności tak zw anej tutejszej” 407.
Wojew oda doceniał podejmow ane przez rząd w ysiłki aktyw izacji
szlachty zagrodow ej na kresach, lecz w przypadku w ojew ództw
północno-w schodnich obaw iał się, Ŝe ruch taki mógł jedynie
zantagonizow ać stosunki międzyw yznaniow e, bow iem w iększość
potomków daw nej szlachty była tu w yznania katolickiego, zaś chłopi
białoruscy przew aŜnie w yznaw ali praw osław ie.
„Pow aŜną przeszkodą dla polskiej ekspansji – pisał – stanow i to,
Ŝe etniczna grupa ludności białoruskiej zamieszkuje w zw artych
skupiskach, dość często całe gromady, a naw et gminy. JeŜeli zaś
spotyka się z ludnością polską na w si, to często niŜej jeszcze
stojącą od niej kulturalnie” 408. Naw et w edług oficjalnych danych w
pow iatach bielskim, w ołkow yskim i grodzieńskim Białorusini stanow ili
ponad 40 procent mieszkańców . Fakt ten - zdaniem w ojew ody –
406

TamŜe, k. 6-7.
TamŜe, k. 7.
408
TamŜe.
407
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w ymagał

od

państw a

znacznych

w ysiłków

na

rzecz

przyspieszenia asymilacji, bow iem „organizacje w yw rotow e” i
„nacjonaliści rosyjscy” starali się miejscow ą ludność praw osław ną
przeciągnąć na sw oją stronę409.
„W dzisiejszych czasach – oceniał – mniejszość białoruską
moŜna jeszcze zasymilow ać jedynie przez zalew
410

polski

kulturalny

”. Błędy w polityce narodow ościow ej popełnione w latach

dw udziestych, gdy w ładze państw ow e zezw oliły na istnienie
organizacji i szkół białoruskich, zaczęły – zdaniem w ojew ody – być
napraw iane dopiero w 1936 r. Dokonano w ów czas, zgodnie z
now ą linią polityki rządu likw idacji tych instytucji i przystąpiono do
w zmacniania

polskiego

stanu

posiadania

we
411

dziedzinach Ŝycia społecznego i ekonomicznego

w szystkich

. Na początku

1939 r. na terenie w ojew ództw a białostockiego nie było Ŝadnej
organizacji białoruskiej, ani rosyjskiej412.
Na koniec obszernego opracow ania w ojew oda proponow ał w
spraw ie białoruskiej podjęcie następujących działań: a) pozbaw ienie
obyw atelstw a i w ydalenie z kraju w szystkich osób utrudniających
proces asymilacji; b) „dąŜyć bezw zględnie i konsekw entnie do
w prow adzenia w yłącznie języka polskiego w

Ŝyciu cerkw i

praw osław nej”; c) „stale i konsekw entnie usuw ać ze stanow isk
duchow nych w cerkw i praw osław nej przesiąkniętych duchem i
kultura rosyjską, a w ich miejsce pow oływ ać jednostki spraw ie
409

TamŜe, k. 10.
TamŜe, k.14.
411
TamŜe, k. 40-41.
412
TamŜe, k. 75. Dla porównania, działało wówczas na terenie
województwa 50 stowarzy szeń polskich, 47 Ŝy dowskich i 5 niemieckich.
Niemal połowa z nich – zdaniem wojewody – by ła inf iltrowana przez
komunistów (k. 91).
410

170

polskiej oddane; d) „otoczyć jak najdalej idącą opieką pow stałe
stow arzyszenia Polaków praw osław nych” 413.
30 czerw ca 1939 r. w ojew oda Ostaszew ski przesłał do MSW
now y program zatytułow any Problem umocnienia polskiego stanu
posiadania w województwie białostockim414. Dokument liczący
ponad

160

stron

maszynopisu

zaw ierał

analizę

sytuacji

ekonomicznej, społecznej i politycznej na terenie w ojew ództw a oraz
propozycje

działań

rządow ych

rozw iązania

problemów

narodow ościow ych. Ludność niepolska stanow iła bow iem ponad 33
procent mieszkańców . Wojew oda proponow ał przede w szystkim
podnosić

poziom

Ŝycia

materialnego

Polaków ,

ziemię

z

parcelow anych majątków przekazyw ać w yłącznie rolnikom polskim,
tw orzyć w arunki do migracji białoruskiej ludności w iejskiej do miast,
gdzie

istniało
415

polonizację

.

naturalne

środow isko

przyspieszające

jej

Wojew oda pow tarzał i tym razem, Ŝe na terenie

w ojew ództw a białostockiego „przeszkodą do ekspansji kultury
polskiej są zw arte skupiska ludności białoruskiej, która spotyka się z
ludnością polską niŜej jeszcze stojącą od niej kulturalnie” 416.
Podniesienie poziomu materialnego i kulturalnego Polaków czyniłoby
ich naturalnymi propagatorami polskości na w si białoruskiej. Rolę
państw a w procesie asymilacji Henryk Ostaszew ski w idział przede
w szystkim w oddziaływ aniu poprzez szkołę, rozbudow aną sieć
bibliotek z literatura polską, przy jednoczesnym w yeliminow aniu
w pływ ów piśmiennictw a białoruskiego. Szansę pow odzenia polityki
asymilacja dać mogła kontynuacja polityki zapoczątkow anej po 1936
413

TamŜe, k.
DABW, f .
415
TamŜe, k.
416
TamŜe, k.
414

103.
1, op. 10, d. 1574, k. 3-165.
5.
8.
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r., gdy

zaprzestano tolerow ania

białoruskiego

ruchu

narodow ego.

zorganizow anych struktur
Na

terenie

w ojew ództw a

białostockiego w 1939 r. – pisał w ojew oda - istniała jedna białoruska
instytucja – Białoruska Spółdzielnia SpoŜyw ców oraz 56 organizacji
polskich z liczbą członków przekraczającą 180 tys 417. Problemem –
zdaniem Ostaszew skiego - był jedynie znikomy w pływ

tych

organizacji na środow isko białoruskie, które zarów no ze w zględu na
mało otw artą postaw ę Polaków , jak i w łasną nieufność znajdow ało
się poza zasięgiem ich oddziaływ ania.
W jednym z ostatnich spraw ozdań w ojew oda białostocki nie miał
juŜ jednak tak zdecydow anych opinii na temat w ystępow ania
problemu białoruskiego. Pisał bow iem: "Niektórzy tw ierdzą, Ŝe nie ma
problemu białoruskiego, inni, Ŝe następuje krystalizacja białoruskich
postaw narodow ych"418. Przyznaw ał, Ŝe na terenie w ojew ództw a
mieszkali nie tylko ludzie o białoruskiej św iadomości narodow ej, lecz
takŜe „propagandyści białoruskiego nacjonalizmu”. Uznaw ał jednak,
Ŝe jest to w ynik inspiracji zew nętrznej, głów nie z Rosji Sow ieckiej
oraz oddziaływ ania ukraińskich nacjonalistów . Oceniał, Ŝe proces
asymilacji nie osiągnął w iększych rozmiarów , a ludność białoruska
prezentuje przede w szystkim sympatie prorosyjskie, które naleŜało
zmienić na sympatie propolskie. Prorosyjskie sympatie budził kler
praw osław ny i propaganda komunistyczna. Wojew oda przyznaw ał,
Ŝe „element polski nie zdąŜył pociągnąć za sobą w si białoruskiej, ani

417

TamŜe, k. 45-50.
Archiwum Państwowe Organizacji Społeczny ch Obwodu Grodzieńskiego
- DziarŜauny Archiu Hramadskich Arhanizacy j Haradzienskaj Wobłaści
(DAHAHW), f . 6195, op. 1, d. 28, k. 10, Sprawozdanie wojewody
białostockiego z 23 czerwca 1939 r.
418

172

naw et naw iązać z nią kontaktu” 419. Podkreślał jednak, Ŝe „nasz
stosunek do Białorusinów zamyka się w stanow czym Ŝądaniu, aby
ta mniejszość narodow a myślała po polsku. W tej spraw ie do tej pory
zrobiono niew iele, lecz w cześniej czy później społeczeństw o
białoruskie musi ulec polonizacji. (...) Trzeba, aby oni uczyli się po
polsku, myśleli po polsku i zgodnie z duchem państw ow ości
polskiej” 420.
Postulaty przedstaw icieli obozu sanacyjnego w kw estii celów
polityki narodow ościow ej u schyłku lat trzydziestych pokryw ały się
z programami narodow ych demokratów . Niektórzy, jak w ojew oda
białostocki lub now ogródzki, proponow ali naw et radykalniejsze
metody jej realizacji.
Preferow any przez w ładze program asymilacji Białorusinów za
pośrednictw em Cerkw i budził ogromne opory. Wpraw dzie w miejsce
działających w środow isku praw osław nym organizacji białoruskich
lub

rosyjskich

pow staw ały

takie,

jak

Stow arzyszenie Dom

Praw osław ny im. Józefa Piłsudskiego, domagające się od w ładz
w iększego zaangaŜow ania na rzecz polonizacji Ŝycia cerkiew nego,
lecz

reprezentow ały
421

w yznaniow ej

one

niew ielki

margines

tej

w spólnoty

. W 1939 r. coraz częściej zdarzały się przypadki

protestów i bojkotow ania przez w iernych kleru praw osław nego
nakazującego,

zgodnie

z

poleceniami w ładz, śpiew anie po

419

TamŜe, k. 16.
TamŜe.
421
APwB, UWB, sy gn. 120, List Stowarzy szenia Dom Prawosławny im.
Józef a Piłsudskiego do Wojewody Białostockiego z lutego 1939 r., k. 1-2.
W liście ty m Polacy prawosławni domagali się likwidacji działającego w
Polsce Rosy jskiego Towarzy stwa Dobroczy nności, które - ich zdaniem hamowało proces powrotu do polskości ludności prawosławnej, uległej
rusy f ikacji w okresie zaborów.
420
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naboŜeństw ach

polskich

pieśni

patriotycznych

lub

odmow y

odpow iadania przez dzieci dla duchow nych nauczających religii w
języku polskim422.
W

latach

1938-1939

została

zdelegalizow ana w iększość

organizacji, a w ładze doszły do w niosku, Ŝe w ten sposób problem
białoruski w

Polsce zostanie rozw iązany samoistnie. Na tle

kilkudziesięciostronicow ych
sytuacji w
spraw y

spraw ozdań

MSW

mów iących

o

środow isku ukraińskim, niemieckim lub Ŝydow skim,

białoruskie

zajmow ały

niekiedy

kilka

linijek

tekstu

stw ierdzającego, Ŝe nic istotnego nie dzieje się w tym środow isku a
polityka rządu przyniosła oczekiw ane rezultaty. O skutecznym i
pomyślnym dla państw a rozw iązaniu problemu białoruskiego
przekonany był takŜe Głów ny Inspektorat Sił Zbrojnych oraz
publicyści prasy polskiej423.
Niemiecki analityk Eugen von Engelhardt charakteryzując sytuację
w w ojew ództw ach północno-w schodnich Polski w przededniu II
w ojny św iatow ej pisał, Ŝe w ładze samo istnienie organizacji
białoruskich traktują jako zagroŜenie dla państw a424. W maju 1938 r.
422

APwB, UWB, sy g. 107, miesięczne sprawozdanie sy tuacy jne
Wy działu Społeczno-Polity cznego Urzędu Wojewódzkiego w Biały mstoku
z lutego 1939 r., k. 11; sy gn. 73, sprawozdanie sy tuacy jne wojewody
białostockiego z 10 lutego 1939 r, k. 49.
423
K. Gomółka, polityka rządów polskich wobec mniejszości białoruskiej w
latach 1918-1939, [w:] Białoruskie Zeszyty Historyczne, t. 4, Biały stok
1995, s. 118-119.
424
E. Engelhardt, Weisruthenien. Volk und Land, Berlin-Amsterdam-PragWien 1943. Tekst pracy Engelhardta pod ty tułem „Białoruś” znajduje się
w postaci maszy nopisu w przekładzie na języ k rosy jski w Narodowy m
Archiwum Republiki Białoruś w Mińsku (Nacy janalny Archiu Respubliki
Biełaruś – NARB), f . 510, op. 1, d. 108, k. 22. Praca stanowi
kompendium wiedzy z historii, etnograf ii, kultury , demograf ii i gospodarki
ziem zamieszkały ch przez Białorusinów w okresie między wojenny m,

174

sąd zakazał działalności Białoruskiego Komitetu w Wilnie zarzucając
działaczom Komitetu posługiw anie się hasłami

naw ołującymi do

odbudow y państw a w granicach etnograficznych. ChociaŜ na
Wileńszczyźnie - pisał Engelhardt – praw ie w szyscy mów ią po
białorusku, w ładze administracyjne w ydają geodetom polecenie, aby
do chłopów zw racali się jedynie po polsku. „Język białoruski jest
faktycznie zakazany w Polsce. Zgodnie z tą logiką teatr białoruski
byłby przestępstw em państw ow ym” 425.
Delegalizacja organizacji białoruskich nie zlikw idow ała problemu pisał Engelhardt – zepchnęła jedynie ruch białoruski do podziemia.
Polityka

zakazów ,

staw iania

barier,

aresztow ań

działaczy

w yw oływ ała antypatię do w ładz i państw a polskiego. Znacznie
bardziej dokuczliw y był terror mandatow y, który mógł doprow adzić
do

bankructw a

Najaktyw niejszych

naw et najlepiej prosperujące gospodarstw a.
na

niw ie

działalności

narodow ej

karano

mandatami, na przykład za źle uw iązanego psa, bałagan na
podw órku lub brak „sław ojki”. Czyniono to demonstracyjnie ignorując
podobne przew inienia u sąsiadów . Mandatami lub aresztem karano
takŜe nauczycieli białoruskich podejmujących pracę w w arunkach
konspiracyjnych426. „Zatarła się takŜe granica między polskim
księdzem i polskim Ŝandarmem na ziemiach zamieszkałych przez
Białorusinów – oceniał Engelhardt. Obaj myślą i czynią podobnie.
Łączy ich nienaw iść do w szystkiego co białoruskie” 427.
została ukończona przez Engelhardta w 1941 r. Stanowiła dla władz III
Rzeszy nieocenione źródło wiedzy o stosunkach polity czny ch i
narodowościowy ch panujący ch na pograniczu etniczny m polskobiałoruskim.
425
TamŜe, k. 24.
426
TamŜe, k. 25-26.
427
TamŜe, k. 151.
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Rząd likw idując białoruskie struktury narodow e w Polsce nie był
jednak w

stanie pow strzymać tw orzenia się antypolskich i

proniemieckich organizacji poza jej granicami. Hitlerow skie Niemcy
staw ały się nadzieją dla Ukraińców i Białorusinów . W zasadzie
przestały istnieć środow iska białoruskie i ukraińskie upatrujące
moŜliw ości rozw iązania problemów narodow ych w porozumieniu z
Polakami.
MSZ znalazło się w posiadaniu protokołu ze zjazdu Białorusinów
mieszkających
inicjatyw y

w

Czechosłow acji.

Zjazd został zw ołany

z

prezydenta Białoruskiej Republiki Ludow ej Wasyla

Zacharki w końcu stycznia 1939 r. Zacharka od 1926 r. nie
podejmow ał Ŝadnych działań, nie w idząc szans na zmianę statusu
ziem

białoruskich.

międzynarodow ą,

Na

początku

jako

bardzo

1939

r.

korzystną

ocenił
do

sytuację
odbudow y

niepodległego państw a białoruskiego i w ystąpił z apelem do
Białorusinów w św iecie o tw orzenie funduszu narodow ego dla
finansow ego zabezpieczenia działań w tym kierunku428.
Na początku 1939 r. w Berlinie, ParyŜu, Brukseli i Londynie
pow ołano Białoruskie Komisariaty Rejestracyjne, których zadaniem
oficjalnie miała być integracja środow isk emigracyjnych, w yrabianie
paszportów , kart stałego pobytu, w iz, zatrudnianie bezrobotnych,
udzielanie róŜnego rodzaju porad. Komisariaty miały prow adzić
agencje informacyjno-prasow e, a takŜe ułatw ianie młodzieŜy
białoruskiej

w

Polsce

zachodnioeuropejskich.

studiow ania

Według

na

rozeznania

uniw ersytetach
MSZ

Komisariaty

Białoruskie działały rów nolegle z Komisariatami Ukraińskimi, a jedne i

428

AAN, MSZ, sy gn. 5328, k. 57.
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drugie były inspirow ane i finansow ane przez w ładze niemieckie429.
W styczniu 1939 r. pow stała w Berlinie Białoruska Placów ka
Zaufania. Jej celem miało być w zajemne zbliŜenie Białorusinów
mieszkających w Rzeszy Niemieckiej oraz ułatw ienie im kontaktów z
niemieckimi czynnikami rządow ymi. Szefem Placów ki został ksiąŜę
Leon Sapieha, pułkow nik niemiecki w stanie spoczynku, kierow nik
białoruskiej misji dyplomatycznej i w ojskow ej z ramienia rządu
Białoruskiej Republiki Ludow ej430.
Czynnik białoruski stał się jednym z elementów przygotow ań
Niemiec do w ojny z Polską. W Polsce w drugiej połow ie lat
trzydziestych ukształtow ało się środow isko białoruskie poszukujące
sojuszników poza graniami państw a. ZałoŜenia rządu polskiego o
moŜliw ości rozw iązania tego problemu na gruncie asymilacji i
niszczenia w szelkich białoruskich struktur organizacyjnych okazały
się w rzeczyw istości sprzeczne z interesami państw a. Pchnęły
znaczną część niegdyś propolsko zorientow anych polityków do
działalności ukierunkow anej na zw alczanie państw a polskiego.
Traktow anie w szystkich aktyw nych młodych Białorusinów , jako
podejrzanych i potencjalnych przestępców , spychało ich do
szeregów autentycznych przeciw ników w ładzy polskiej. Państw o
domagało się lojalności od ludzi, których nie traktow ało jak obyw ateli,
nie oferow ało niczego, a głów nym instrumentem w ymuszenia
posłuszeństw a uczyniło aparat represji. Lektura dokumentów
sporządzonych przez instytucje rządow e w skazuje na to, Ŝe nie
tyle propaganda sow iecka, co praktyka spraw ow ania w ładzy

429

TamŜe, k. 3.
TamŜe, k. 20.

430
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systematycznie w zmacniała w śród ludności białoruskiej tendencje w
kierunku radykalnej opozycji antypaństw ow ej.
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