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Pieczęć podłużna z napisem: „Ściśle Tajne”

Do II Oddziału Sztabu Generalnego
Raport
Sprawa białoruska, którą mają poruszyć w Sejmie nowo wybrani posłowie
białorusini1 , przedstawia się obecnie poważnie.
Według zupełnie pewnych i wiarygodnych wiadomości mają z miejsca
poruszyć w Sejmie następujące sprawy:
1) Sprawa podrzucenia w lokalu wyborczym (Wilno ul. Wileńska 12) paki
proklamacyj białoruskiego Komunistycznego Komitetu2 , sprawę tę zaskarżył
już w policji wileńskiej białorusin Wołejszo3 , aferę niniejszą przypisują
Oddziałowi II Sztabu Generalnego, względnie partji „Zielony Dub”4.
2) Sprawa przeszkód przy wyborach ze strony administracji polskiej oraz
intrygi i terror ze strony Oddziału II Sztabu Generalnego (w osobie gen.
Bałachowicza5 i jego żołnierzy, wynajętych przez sztab jako bojówki) i jego
1

2
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W wyniku wyborów parlamentarnych w 1922 r. Białorusini uzyskali 11 miejsc
w Sejmie i 3 w Senacie.
Białoruski Komunistyczny Komitet właściwa nazwa: Centralny Komitet
Komunistycznej Partii Białorusi (Цэнтральны Камітэт Камуністычнай Партыі
Беларусі) utworzonej na zjeździe w Smoleńsku 30-31.12.1918.
Paweł Wołejsza – białoruski działacz na polu kultury w Wilnie. Od połowy 1927 roku
członek Towarzystwa Inteligencji Białoruskiej w Wilnie.
Zielony Dąb (Зялёны Дуб) – białoruska organizacja polityczna zał. w lutym 1919 r.
z inicjatywy Białoruskiej Organizacji Wojskowej i Białoruskiego Komitetu
Politycznego w Warszawie. W latach 1919-1930 kierowała ruchem antybolszewickim
powołując oddziały militarne.
Stanisław Bułak-Bałachowicz (Станіслаў Булак-Балаховіч) (1883-1939), działacz
polityczny, wojskowy. W 1914 ochotnik w 2 kurlandzkim pułku ułanów, 1915 –
podchorąży, 1917 – rotmistrz sztab., 1917 – d-ca partyzanckiego oddziału 2 Dywizji
Kawaleryjskiej Frontu Północno-Zachodniego, 1918 – w Armii Czerwonej,
w listopadzie 1918 r. z pułkiem, którym dowodził, przeszedł na stronę białej armii
Judenicza, 1919 – płk i generał-major. 1920 – d-ca Wydzielonego Białoruskiego
Oddziału, z którym przeszedł na stronę BRL, w 1920 r. walczył u boku Wojska Polskiego
z bolszewikami na Polesiu. W 1922 r. żołnierze jego oddziałów organizowali białoruską
partyzantkę antybolszewicką na Białorusi. W WP – gen. bryg. W 1937-1939 –
obserwator, członek polskiej misji w Hiszpanii w armii gen. Franco. Zaginął
w niejasnych okolicznościach w 1939 r. w Warszawie.
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funkcjonariuszy.
3) Sprawa „wcielenia do Macierzy” Wileńszczyzny a razem z tym
i Kresów, wbrew woli i życzeniom ludności, jaka w swej zwartej masie jako
bezwzględna większość miejscowa, spychana oszukańczo do roli mniejszości,
nie pragnęła i bynajmniej nie pragnie „pańskiej opieki”, którą tak dobrze
poznała w okresie 1919-1922 roku; białorusini bojkotowali Sejm w Wilnie6 ,
[k. 2]
który pomimo to, a wbrew większości białorusko-litewskiej, bezprawnie
ogłaszał decyzje jedynie od znikomej mniejszości polskiej.
4) Sprawa zamkniętych szkół białoruskich przez nasłanych z Galicyi
Wschodniej „wypróbowanych działaczy” polonizacyjnych, planowo
rozmieszczanych przez administrację Naczelnika Piłsudskiego, rzekomo tak
kochającego Kresy i zwolennika frazesu „Wolni z wolnymi, równi
z równymi”.
5) Sprawa zamkniętych i rozbitych białoruskich kooperatyw spożywczych,
w których pracując intelligencja białoruska miała kawałek chleba, a obecnie
jest tego absolutnie pozbawioną.
6) Sprawa niewinnie więzionych przez lata całe białorusinów, wypuszczonych ostatnio wobec absolutnego braku winy i a kwestia wynagrodzenia
im strat poniesionych przez Skarb Państwaa7 , Państwa, które tak lekkomyślnie
i bezprawnie rujnuje na zdrowiu i majątku obywateli.
7) Sprawa pozamykanych i zawieszonych czasopism białoruskich za pisanie prawdy nieprzyjemnej dla nasłanej administracji polskiej8 .
8) Sprawa planowanych oszustw w druku, przeznaczonych jak dla
zagranicy tak i dla tumanienia społeczeństwa polskiego; tu należą: fałszywy,
tendencyjny spis ludności9 , fałszywe mapy narodowościowe na Kresach10 ,
6

7
8

9

10

234

Sejm Wileński wyłoniony na mocy wyborów 8 stycznia 1922 r. zarządzonych przez
przewodniczącego Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej. Wzięło w nich
udział 64,4% osób uprawnionych do głosowania (Polacy 80,8%, Białorusini 41%,
Żydzi 15,3%, Litwini 8,2%). Wybory zbojkotowane zostały przez Żydów, Litwinów
i Narodowy Komitet Białoruski. Po uchwaleniu przyłączenia Litwy Środkowej do
Rzeczpospolitej 20.02.1922 r. Sejm Wileński został rozwiązany rozp. z 28.03.1922 r.
Powinno być: akwestia wynagrodzenia im przez Skarb Państwa poniesionych strata.
Po podpisaniu traktatu w Rydze w 1921 r. nastąpiło ożywienie na rynku wydawnictw
prasy białoruskiej w Polsce Większość tytułów zawieszono już w 1922 r. za krytykę
wobec Polski; w 1923 r. zawieszono 7 z 9. Zob.: K. Gomółka, Białorusini w II
Rzeczypospolitej, Gdańsk 1992, s. 114-117.
Spis ludności przeprowadzony został w 1919 r. przez Zarząd Cywilny Ziem
Wschodnich w powiatach wileńskim, święciańskim, oszmiańskim oraz 30.09.1921 r.
Uchylała się od spisu ludność niepolska, znaczna część ludności prawosławnej
znajdowała się jeszcze w Rosji.
Autor nawiązuje zapewne do map narodowościowych o charakterze politycznym
E. Romera: Geograficzno-Statystyczny Atlas Polski (1916), Wojenno-Polityczna Mapa
Polski (1916), przede wszystkim zaś Polski Atlas Kongresowy (Atlas Des Problèmes
Territoriaux de la Pologne) (1921).

cały szereg broszur i książek planowo fałszujących stan posiadania oraz
działalność Straży Kresowej11 , wszystko to aż nazbyt wyraźnie i dokładnie
przypomina hakatyzm pruski12 , który wytworzył w Polsce „hakatyzm polski”,
tolerowany i pieniężnie podtrzymywany przez Rząd Polski.
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9) Bezwzględne żądanie terytorjalnej (w granicach etnograficznych)
Autonomii Białorusi13 z osobnym Sejmem w Wilnie, z przedstawicielami
miejscowej ludności, wybranej na stanowiska administracyjne w stosunku
liczebno-procentowym wszystkich narodowości Kresów oraz bezwzględne
usunięcie przybyszy, zwłaszcza galicjanów.
Wszystkie powyższe tezy, zachowując całą ich wyzywającą jaskrawość
i zuchwałość, niżej podpisany z rozmów z białorusinami wiernie i dokładnie
starał się skrystalizować i skreślić.
W rozmowach białorusini twierdzą, iż teraz niczego i nikogo się nie boją,
w Sejm Polski nie wierzą, a rozmawiać będą... z Ligą Narodów. Osobiste
moje wrażenie, wobec dobrze mi znanej słabej inteligencji wybranych posłów
białorusinów, którzy bynajmniej nie odznaczają się znajomością całej kwestji
białoruskiej i swego ruchu, jest takie, iż działa tu całą parą inspiracja obca,
to jest litewska, a prawdopodobnie i niemiecka ukryta. Z rozmów
przekonałem się, iż kontakt z litwinami wileńskimi jest ścisły, należałoby
sprawdzić jednak, o ile taki kontakt jest z Kownem, Berlinem i Mińskiem.
Z pogłosek w Wilnie potwierdza się przypuszczenie, iż dotychczasowy wróg
ruchu białoruskiego poseł Bazyli Rahula14 postawiony został na liście na
11
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Straż Kresowa, Towarzystwo Straży Kresowej (od 1920) — organizacja społecznopolityczna założona w celu obrony polskich interesów na „Kresach Wschodnich”.
Założona w lutym 1918 r. w związku z przekazaniem przez Niemcy Chełmszczyzny
Ukrainie, rozciągnęła działalność na Litwę i Białoruś popierając polskie interesy
gospodarcze, oświatowe i administracyjne, szczególnie aktywnie w l. 1919-1922.TSK
wydawało: „Wschód Polski”, „Ogoniok”, „Зорка” (w jęz. biał.), „Ziemia
Brzeska” „Ziemia Wileńska”, „Polak Kresowy”. Po ustanowieniu granicy wschodniej
Polski działalność TSK słabła i zakończyła działalność w 1927 r. (nie była oficjalnie
rozwiązana).
Hakatyzm pruski – określenie nawiązujące do metod działania na terenie zaboru
pruskiego Hakaty, organizacji niemieckiej założonej w 1894 r. w Poznaniu przez
Hansemanna, Kennemanna, Tiedemanna. Prowadziła ostrą propagandę antypolską,
inicjowała i popierała antypolskie zarządzenia rządu pruskiego.
Inkorporację Wileńszczyzny do Rzeczpospolitej postanowił Sejm Wileński w lutym
1922 r. Jedynie członkowie PPS i PSL-Odrodzenie, a także krajowcy opowiedzieli
się za nadaniem autonomii Wileńszczyźnie z zagwarantowaniem Białorusinom prawa
do rozwoju własnej kultury. 22 marca 1922 r. delegacja Sejmu Wileńskiego podpisała
„Akt Złączenia”.
Bazyli Rahula (Васіль Рагуля) (ur. 1879, Ociukiewicze, pow. nowogródzki – zm.
1955, USA). Białoruski działacz społeczny i polityczny. Absolwent Instytutu
Pedagogicznego w Wilnie. Luty 1917 – członek Rosyjskiej Partii Demokratycznej,
delegat na zjazd ustawodawczy (wtedy orientacji prorosyjskiej, zwolennik tylko
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skutek żądania Mińska.
Sądziłbym, że wskutek tych dość groźnych w przyszłości zamierzeń
wskazanem by było zwrócić szczególnie pilną uwagę na osobę Antoniego
Łuckiewicza15 w Wilnie i pilnie zważać kto się z nim i gdzie komunikuje,
albowiem to może dać cenny obciążający
[k. 4]
materjał. Tajni agenci obecnie obserwujący w Wilnie wszyscy powinni
być zmienieni, albowiem zbyt dobrze znają ich białorusini.
Komitet Białoruski w Warszawie16 (Szpitalna 12) panowie posłowie
postanowili wziąć w swe ręce i zrobić tam swój sztab i klub. Należałoby to
też wyzyskać i zastanowić się nad planem.
Uważałbym za wskazane, by ktoś mógł zaraz pojechać do Wilna i bliżej
wysondować zamierzenia posłów białorusinów przed ich przyjazdem do
Warszawy, albowiem obecnie idą tam bez przerwy narady i posiedzenia.
W zakończeniu oświadczam, iż za prawdziwość podanych tu wiadomości
biorę na siebie bezwzględnie wszelką odpowiedzialność.
Warszawa
24.XI.1922

inż. Romuald Ziemkiewicz

[Dopisek:] Jadę do Wilna w celu zebrania bliższych informacyj i raport
z nich złożę możliwie najszybciej.
inż. Romuald Ziemkiewicz

15

16
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autonomii polit.-kult. Białorusi). Maj 1917 – na zjeździe nauczycieli guberni mińskiej
przeciwstawiał się wprowadzeniu do szkół nauczania w j. białoruskim. Grudzień 1917
– uczestnik I Zjazdu Wszechbiałoruskiego. 1919-1920 – członek antypolskiej
Rosyjskiej Zjednoczonej Grupy Radykalno-Demokratycznej. Zmobilizowany do Armii
Czerwonej – zdezerterował. 1922 – poseł do Sejmu II RP z listy Centralnego
Białoruskiego Komitetu Wyborczego; w Białoruskim Klubie Poselskim. 1928 – senator
w Parlamencie II RP; pozbawiony immunitetu, skazany na dwa lata więzienia.
1941 – aresztowany przez NKWD, uciekł po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej.
W czasie II wojny pracował w administracji niemieckiej. 1944-1950 – w Niemczech
Zachodnich, potem w USA.
Antoni Łuckiewicz ( Антон Луцкевіч) (ur. 1884, Szawle – zm. ?) – białoruski działacz
polityczny i społeczny, historyk, publicysta. 1902 – absolwent Wydziału Prawa
Uniwersytetu w Dorpacie; 1903 – jeden z założycieli Białoruskiej Rewolucyjnej
Hromady; 1916 – wraz z bratem Iwanem inicjator Konfederacji Wielkiego Księstwa
Litewskiego; marzec 1918 – członek Rady BRL, październik 1918 – premier rządu
BRL i minister spraw zagranicznych BRL; 1921 – przewodniczący Białoruskiego
Komitetu Narodowego w Wilnie. 1927 i 1928 – aresztowany przez władze polskie,
lata 30. – praca kulturalna i publicystyczna, wrzesień 1939 – aresztowany przez władze
sowieckie. Zm. w 1946 w Kazachstanie lub w 1941 na etapie.
Białoruski Komitet Narodowy w Warszawie zorientowany na współpracę z Polakami
(m.in. A. Łuckiewicz, B. Taraszkiewicz, L. Dubiejkowski, F. Jaremicz).

Dokument II
Raport Romualda Ziemkiewicza do II Oddziału Sztabu Generalnego
WP z dnia 30.11.1922 r. zawierający charakterystykę posła do Sejmu
RP Bazylego Rahuli.
CAW I 303.4.2664
[k. 1]
Charakterystyka Bazylego Roguli17 . 30.11.1922 r.
Dane o pośle białorusinie
Bazylim Roguli
Bazyli Rogula b. nauczyciel ludowy, rodem z powiatu Nowogródzkiego
w roku 1917 zaraz po rewolucji, wskutek ogłoszonej wolności, zjawił się na
zjazd nauczycieli-białorusinów18 do Mińska w maju miesiącu.
Zjazd był zwołany przez działaczy białoruskich, by skonsolidować siły
białoruskie i rozpocząć energiczną pracę narodową w nowych sprzyjających
warunkach.
Zjazd ów wykazał jednak niezdolność do podjęcia owej pracy, gdyż
wszyscy owi białorusini-nauczyciele z małymi wyjątkami, okazali się tak
zrusyfikowanymi, iż wrogie ich stanowisko wobec narodowości białoruskiej
nie dawało żadnej nadziei pracy w organizacji, zamierzonej przez patryotównarodowców. Rogula wówczas występował niesłychanie namiętnie i wrogo
wobec idei białoruskiej. Na Arkadjusza Smolicza19 napadł, iż tenże popiera
17
18

19

Zob. Dokument I, przyp. nr 14.
Zjazd nauczycieli szkół wszystkich stopni guberni mińskiej 15-26.05.1917 r. w Mińsku.
Inicjatorami zwołania zjazdu była grupa mińskich nauczycieli (m.in. Bazyli Rahula)
orientujących się na prawicowe partie rosyjskie. Dyskutowano m.in. problem
białoruskości. Większość delegatów opowiadała się za ideą kulturalnej autonomii
Białorusinów w ramach Rosji demokratycznej. Sprzeciwiano się wprowadzeniu
nauczania w jęz. białoruskim, uznając ten język za odmianę jęz. rosyjskiego, ale
zgodzono się, by w szkołach na Białorusi wykładać w językach etnicznych grup
mniejszościowych.
Arkadiusz Smolicz (Аркадзь Смоліч) (ur. 1891, Bacewicze pow. bobrujski – zm.
1938) – białoruski działacz polityczny i społeczny; specjalista ekonomii, geografii
i kartografii. 1905 – absolwent Seminarium Duchownego w Mińsku, 1916 –
Nowoaleksandrowskiego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, student
Politechniki Kijowskiej. Od 1910 członek Białoruskiej Socjalistycznej Hromady,
grudzień 1917 – uczestnik I Wszechbiałoruskiego Zjazdu. Inicjator ogłoszenia BRL,
w pierwszym rządzie – ludowy sekretarz oświaty. Po rozpadzie BSH – w Białoruskiej
Partii Socjaldemokratycznej Od lata 1919 – wicepremier w rządzie A. Łuckiewicza
i minister gospodarki wiejskiej. 1920 – kierownik Towarzystwa Szkoły Białoruskiej
w Wilnie. 1922 – wyjazd do Mińska w BSRS; kierownik oddziału planowania
i ekonomiki Ludowego Komitetu Gospodarki Wiejskiej BSRS, 1927 – profesor na
Białoruskim Uniwersytecie Państwowym i w Instytucie Kultury Białoruskiej. Od 1930
represjonowany, w 1938 – stracony, w 1988 – zrehabilitowany.
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i szerzy ową polską intrygę, którą jest podnoszenie i podsycanie ruchu
białoruskiego. Język białoruski nazywał żargonem, zlepkiem polskiego,
litewskiego i żydowskiego i dowodził, iż zbrodnią jest odrzucanie języka
państwowego rosyjskiego tak rozwiniętego i bogatego, o wspaniałej
wszechświatowej literaturze.
Nie pomogło fachowe zbijanie Roguli przez obecnego tam inż.
R. Ziemkiewicza, który wystawiał autorytet profesora i akademika
Karskiego20 . Rogula, mimo ujawniania publicznie jego ignorancji w tych
sprawach, został przy swem zdaniu, pociągnął za sobą resztę swych
towarzyszy nauczycieli i doprowadził tym zjazd do rozbicia i zakończenia
obrad bez rezolucyj.
Działalność Roguli w czasie Kongresu białoruskiego21 w Mińsku była
nadzwyczaj prowokacyjną i rozkładową. Gwizdał i krzyczał gdy
przemawiano po białorusku, gniewał się i wściekał, gdy wobec ogromnej
agitacji narodowej
[k. 2]
za pomocą przemówień, wyjątkowo świetnych i z przepychem
urządzonych przedstawień białoruskich w teatrze, koncertów i deklamacyj,
całe audytorjum, początkowo wrogie białorusinom-narodowcom, przechyliło
się na ich stronę bezwzględnie. Nuta uczuciowa wzięła górę tak, iż wyłoniona
Rada Białoruska22 została wybrana z elementów białoruskich świadomych
i władających językiem białoruskim.
Zwycięstwo białorusinów-narodowców, mimo przeszkody, prowokacje
ze strony państwowo nastrojonych bolszewików moskali, łotyszów i ormian,
bo z różnych takich elementów składał się ówczesny (w grudniu 1917 r.)
Rewkom Miński 23 , musiało rozgniewać i zaniepokoić bolszewików,
zwolenników internacjonału i wrogów nacjonalizmów. Rola Kongresu była
skończoną. Rada Białoruska miała być rozbitą. Kongres wraz ze świeżo
20

21

22

23
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Eutymiusz Karski (Яўхім Карскі) (ur. 1860, Łasza pow. grodzieński – zm. 1931) –
filolog, etnograf, folklorysta, specjalista z dziedziny białorusoznawstwa, położył
podwaliny pod naukowe poznanie jęz. białoruskiego i literatury białoruskiej. 19051910 – rektor Uniwersytetu Warszawskiego; 1916 – akademik Petersburskiej Akademii
Nauk; 1917 – honorowy przewodniczący I Wszechbiałoruskiego Zjazdu; 1922 –
członek Instytutu Białoruskiej Kultury w Mińsku, 1929 – Czeskiej Akademii Nauk.
Autor prac z etnografii m.in.: Беларусы (z mapą – 1903).
Kongres Białoruski – I Zjazd Wszechbiałoruski w Mińsku 15-19/20.12.1917, na którym
starano się omówić przyszłość polityczną Białorusi.
Rada Białoruska – Rada Wszechbiałoruskiego Zjazdu, po rozpędzeniu Zjazdu uznana
za organ wykonawczy Zjazdu. 18.12.1917 – wyłonił się z niego Komitet Wykonawczy
Rady Wszechbiałoruskiego Zjazdu (19.02.1918 – ogłosił się najwyższym organem
władzy na Białorusi i wybrał ze swego składu pierwszy rząd białoruski – Ludowy
Sekretariat Białorusi z Jazepem Woronką na czele.
Rewkom – Komitet Rewolucyjny – czasowy organ władzy bolszewickiej; w Mińsku
utworzony w 1918 r.

z niego wyłonioną Radą Białorusi24 postanowiono rozpędzić siłą. Do tej roli
powołał główny komisarz bolszewicki Łander25 (łotysz) Miasnikowa26 ,
Rezauskiego27 i Rogulę. Ci trzej postanowili wywołać rozstrój (proizwesti
brożenije) i Kongres rozpędzić. Jakoż to i uczyniono. Rogula z karabinem
w ręku krzyczał: „Da zdrastwujet Internacjonał! Da zdrastwujet jedinyj
rabocze-rewolucjonnyj front!! Dałoj kontrewolucjonnych nacjonalistow
biełorussow!”
Przy rozpędzeniu Kongresu bito kolbami. Uderzenie kolbą w szyję od
Roguli otrzymał inż. R. Ziemkiewicz i Ładnow28 , zaś Rak-Michałowski29
24
25

26

27

28

29

Rada Białorusi – Rada Wszechbiałoruskego Zjazdu.
Karl Lander (ur. 1883, gub. kurlandzka – zm. 1937) – sowiecki działacz poliyczny,
walczył o wprowadzenie władzy sowieckiej na Białorusi, od 1915 agitował za Rosją
Sowiecką na Froncie Zachodnim, członek socjaldemokratycznego koła łotewskiego
w Mińsku; luty 1917 – członek Mińskiego i Północno-Zachodniego Komitetu
Rosyjskiej Partii Socjaldemokratycznej (bolszewików), od września 1917 –
przewodniczący Mińskiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Od
października-listopada 1917 – w KW Rad Delegatów Robotniczych, Żołnierskich
i Chłopskich Obszaru Zachodniego i Frontu; komisarz ludowy Obszaru Zachodniego
i Frontu.
Aleksander Miasnikow (ur. 1886, Nachiczewań na Donie – zm. 1925) – sowiecki
działacz polityczny, walczył o wprowadzanie władzy sowieckiej na Białorusi. 1911 –
absolwent Uniwersytetu Moskiewskiego; 1906 – członek Rosyjskiej Partii
Socjaldemokratycznej. Agitował za Rosją Sowiecką na Froncie Zachodnim. Luty 1917
– członek bolszewickiej frakcji KW Frontu Zachodniego i Rady Mińskiego i PółnocnoZachodniego Komitetu Rosyjskiej Partii Socjaldemokratycznej (bolszewików).
Od września 1917 – przewodniczący Północno-Zachodniego Komitetu Rosyjskiej
Partii Socjaldemokratycznej (bolszewików). Od października 1917 – w KW Rad
Delegatów Robotniczych, Żołnierskich i Chłopskich Obszaru Zachodniego i Frontu,
od listopada 1917 – główny d-ca Frontu i ludowy komisarz oddziału wojennego.
Ludwik Rezausski (ur. 1887, Mitawa – zm. 1980) – sowiecki działacz polityczny;
od 1915 na Froncie Zachodnim, członek łotewskiej sekcji Rosyjskiej Partii
Socjaldemokratycznej w Mińsku; od września 1917 – komisarz oświaty ludowej
i spraw wewnętrznych; ludowy komisarz Obszaru Zachodniego i Frontu.
Eugeniusz Ładnow (Яўген Ладноў) (ur.? – zm.?) białoruski działacz polityczny
i społeczny. 1905 – w organizacji wojskowej eserów w Odessie. Luty 1917 – z-ca
przewodniczącego Rady Delegatów Chłopskich w gub. charkowskiej. Delegat na
I Wszechbiałoruski Zjazd w Mińsku. Od 1918 – członek Białoruskiej Partii
Socjalistyczno-Rewolucyjnej i Białoruskiego Komitetu Narodowego w Odessie. 1918
– minister spraw wojskowych w rządzie BRL, 1919 – minister spraw zagranicznych.
Od marca 1921 – z-ca przewodn. Białoruskiego Komitetu w Warszawie. W maju
1921 wykluczony ze składu rządu BRL.
Szymon Rak-Michajłowski (Сымон Рак-Міхайлоўскі) (ur. 1885, Maksymówka gub.
wileńska – zm. 1938) – białoruski działacz polityczny i społeczny, publicysta, pedagog.
Absolwent: 1904 – Seminarium Nauczycielskiego w Mołodecznie; 1912 – Instytutu
Pedagogicznego w Teodozji. Walczył na Froncie Południowym (agitacja
probiałoruska). 1917 – członek BSH, potem Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej.
Brał udział w Centralnej Białoruskiej Radzie Wojskowej i Białoruskiej Komisji
Wojskowej. Grudzień 1917 – w prezydium I Wszechbiałoruskiego Zjazdu, 1918 –
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i Woronko30 od łotysza Rezauskiego. Na cyniczną propozycję zrobioną przez
ormianina Miasnikowa białoruskiej nauczycielce, ta ostatnia wycięła głośny
policzek pijanemu Miaśnikowowi, poczem ją aresztowano.
Kongres był rozbity i rozpędzony. Rogula jako jedyny i główny promotor
rozbicia tryumfował. Rada Białoruska odtąd zaczęła działać w ukryciu
konspiracyjnie.
[k. 3]
Po wzięciu Mińska przez Niemców31 okazało się iż Rogula zbiegł do Smoleńska.
W Smoleńsku w 1918 roku w lipcu miał być zwołany zjazd białorusinów. Gdy się
zjechano na Zjazd i ledwie rozpoczęto wybory prezydjum Zjazdu, zjawił się jak
z pod ziemi Rogula, krzycząc: „Da zdrastwujet Kommuna! Dałoj ukrytych
kontrrewolucjonierow i wragow Intrnacjonała!” I zjazd siłą zbrojną rozpędził.
Postawienie Roguli na liście Bloku32 zdumiało wielu białorusinów, świadomych
roli jaką Rogula wobec ruchu odgrywał. Protesty i rewelacje ustne nic nie pomogły,
a gazety antyblokowe nie podawały nic o Roguli, więc też Rogula pozostał na
liście, broniony zapalczywie przy najmniejszych napadach na niego.
Obecnie jasnem i absolutnie pewnem jest to, iż Rogula został umieszczonym
na liście na skutek żądania Mińska. Tak twierdzą w Wilnie, gdzie białorusini nie są
zadowoleni z kandydatur niektórych posłów, nieznanych nigdy dawniej ogółowi.
Rogula w czasie agitacji na Kresach, posługując się wyłącznie językiem
rosyjskim, białoruskim bowiem nie włada, napadał na Rząd, urzędników
i Naczelnika Państwa.
Dziwnym się wydaje niereagowanie na to administracji i policji.Prawdopodobnie
policja na Kresach rosyjskiego języka nie rozumiała, albowiem bierność i obojętność
jej inaczej wytłomaczyć nie podobna.
30.XI.1922

30

31
32
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w Radzie BRL. Członek misji dyplomatycznych BRL. Założyciel Białoruskiego
Komitetu Narodowego w Wilnie, kierownik Towarzystwa Szkoły Białoruskiej. 1922
– poseł do Sejmu II RP, członek Białoruskiego Klubu Poselskiego. Aresztowany przez
władze polskie, po apelacji opuścił więzienie. Wyjechał do Mińska (pracownik
Ludowego Komisariatu Oświaty BSRS, w 1933 r. aresztowany, zesłany na Wyspy
Sołowieckie. Rozstrzelany w Mińsku pod zarzutem współpracy z II Oddziałem WP.
Jazep Waronka (Язэп Варонка) (ur. 1891, pow. sokólski – zm. 1952 USA) – białoruski
działacz polityczny, dziennikarz; Luty 1917 – członek BSH, grudzień 1917 –
organizator I Wszechbiałoruskiego Zjazdu, luty-lipiec 1918 – przewodniczący
Ludowego Sekretariatu BRL i ludowy sekretarz spraw zagranicznych; grudzień 1918
– jeden z inicjatorów ogłoszenia niepodległości; kwiecień 1920 – minister spraw
białoruskich przy Litewskiej Tarybie. Przewodniczący Białoruskiej Partii SocjalistówFederalistów. W 1923 emigrował do USA.
25 lutego 1918 r.
Blok Mniejszości Narodowych – blok sformowany w 1922 roku w kampanii
przedwyborczej do Parlamentu RP I kadencji. Otrzymał 1 398 tys. głosów, czyli
16 procent.

Dokument III
Raport Romualda Ziemkiewicza do II Oddziału Sztabu Generalnego
WP z dnia 30.11.1922 r. zawierający charakterystykę Sergiusza
Baranowa, białoruskiego posła do Sejmu RP.
CAW I 303.4.2664
[k. 1]
Sergjusz Baranow33 poseł białoruski do Sejmu
Sergjusz Baranow pochodzi z ziemi grodzieńskiej. Wystąpił jako
Białorusin w roku 1919. Był w kontakcie czynnym przez 1919 i 1920 rok
z Kownem34 , skąd otrzymywał pieniądze na agitację przeciwpolską i dokąd
nawet w 1919 r. sam osobiście jeździł.
Białoruskim włada bardzo słabo, co nie przeszkodziło mu jednak zostać
prezesem Białoruskiego Komitetu35 .
Ciekawą działalność rozwinął w roku 1920. Gdy Grodno 19 lipca 1920
było wzięte przez bolszewików, nie ukrywał swej radości. Na zebraniu
Komitetu Białoruskiego w ogrodzie klasztoru żeńskiego prawosławnego starł
się ostro z inż. Ziemkiewiczem36 , który doradzał ostrożność i nieangażowanie
się w sprawy bolszewickie, zaznaczając, iż Grodno jako leżące na samej
granicy etnograficznej Polski, może być odebrane, a wówczas władze zduszą
pracowników i zwolenników Sowietów. Z urąganiem odezwał się wówczas:
„Polskaja swołocz użo nikoli nie uwidzić Hrodna!” Inżyniera Ziemkiewicza
za jego polonofilstwo ciągle prześladował i wyśmiewał. Do bolszewików
wstąpił na służbę dobrowolnie, zgłaszając się sam na ochotnika i został
[k. 2]
komisarzem wydziału Prawa. Przypisuje mu się podobno winę
rozstrzelania dwu obywateli Polaków drobnych rolników spod Grodna.
Trzeba dodać, iż za swą słabą działalność i tępą głowę został aresztowanym
przez bolszewików. Rewizja dokonana u niego wykazała iż jest prezesem
„Narodowego” Białoruskiego Komitetu. Oddano więc Baranowa do
33

34

35
36

Baran Sergiej, Baranow Sergiusz (Сяргей Баран, Баранаў) (ur. 1894,
gub. grodzieńska – zm. 1937 ?) – białoruski działacz polityczny, członek Białoruskiej
Partii Socjalistyczno-Rewolucyjnej. 1919 – prezes Białoruskiego Narodowego
Komitetu w Grodnie; nauczyciel w Gimnazjum Białoruskim w Grodnie.
1922 – poseł do Sejmu RP z listy Bloku Mniejszości Narodowych. 1923 – aresztowany
i sądzony w Białymstoku pod zarzutem działalności antypaństwowej. Skazany, potem
w BSSR. Represjonowany.
Litwa subsydiowała działalność BRL. Przy rządzie Litwy powstało Ministerstwo
Spraw Białoruskich.
Białoruski Komitet Narodowy w Grodnie powstał w 1919 r.
Romuald Ziemkiewicz, zob. wstęp.
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Czrezwyczajki37 wraz z Jakowiukiem38 sekretarzem tegoż Komitetu. Przy
ucieczce z Grodna bolszewików Czrezwyczajka zabrała z sobą Baranowa
i Jakowiuka. W drodze będąc pędzeni pieszo, zdołali zbiedz i wrócili a(do
Grodna)a do domu.
Władze polskie obydwu aresztowały i trzymały w więzieniu. Władze owe
zapewne posiadają więcej faktycznego materjału o Baranowie, który zbyt
dobrze jest znany Grodnu jako wróg Polski.
30.XI.1922
a
skreślonea

Dziemianowicz

Dokument IV
Raport Romualda Ziemkiewicza do II Oddziału Sztabu Generalnego
WP zawierający charakterystyki: ks. Adama Stankiewicza, Michała
Kochanowicza, Bazylego Rahuli, Bronisława Taraszkiewicza,
Szymona Rak-Michajłowskiego, Sergiusza Baranowa, Antoniego
Owsianika, Piotra Miotły, Aleksandra Nazarewskiego — posłów
Białorusinów do Sejmu i Senatu RP (dokument niedatowany).
CAW I 303.4.2664
[k. 1]
Krótkie charakterystyki posłów do Sejmu i Senatu narodowości białoruskiej
1. Ks. Adam Stankiewicz39 syn włościanina z wioski Orleniata powiatu
37

38

39
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Czrezwyczajka, Czeka – nadzwyczajna komisja do walki ze szpiegostwem, spekulacją,
kontrrewolucją, sabotażem i bandytyzmem. W listopadzie 1923 r. przemianowana na
GPU.
Szymon Jakowiuk (Якавюк Сямён) (ur. 1881, Dubiny Nowe, pow. bielski – zm.
1973, Grodno) – białoruski działacz polityczny i społeczny. 1898 – absolwent kursów
telegraficznych w Białymstoku, 1900-1914 – telegrafista na stacji Białystok, 19141918 – w wojsku, wrzesień 1918 – pracownik Czeka; 1919 – w kontaktach z
Ministerstwem Spraw Białoruskich przy rządzie Litwy; 1920 – sekretarz Białoruskiego
Komitetu Narodowego w Grodnie; pracownik telegrafu w Grodnie, organizator
partyzantki antypolskiej na Grodzieńszczyźnie, 1922 – poseł do Sejmu polskiego,
1923 – aresztowany i sądzony w procesie 45-ciu, grudzień 1923 – nielegalnie wyjechał
do Kowna.
Adam Stankiewicz, ksiądz (Адам Станкевіч) (ur. 1892., Orlaniaty, pow. oszmiański
– zm. Tajszet, okręg irkucki) – białoruski działacz społeczny i polityczny. Absolwent
Rzymskokatolickiego Seminarium Duchownego w Wilnie i Akademii Duchownej w
Piotrogrodzie; 1918 – dr prawa kanonicznego, założyciel i przywódca Białoruskiej
Partii Chrześcijańskiej Demokracji; sierpień 1919 – wrzesień 1922 – wydawca i
redaktor „Krynicy”; 1922-1928 poseł do Sejmu II RP, z-ca prezesa Białoruskiego
Klubu Poselskiego. Kierownik Białoruskiego Instytutu Gospodarki i Kultury. 1944 –
aresztowany przez NKWD, 1949 – aresztowany i skazany na 25 lat pozbawienia
wolności.

Oszmiańskiego. Dzielny, energiczny, świadomy bojownik z wykształceniem
Akademii Duchownej w Petersburgu znany jest jako działacz odpalszczający
kościół na Białorusi40 . To mu uważają za zasługę, szczególnie prawosławni.
Był i jest redaktorem i kierownikiem antypolskiej ludowej gazetki w duchu
katolickim „Krynica” 41 . Należy do partji białoruskiej chrześcijańskiej
demokracji 42 .
2. Michał Kochanowicz43 syn popa. Skończył uniwersytet w Charkowie
i był nauczycielem gimnazjalnym. Rodem podobno z Mohilowszczyzny,
choć obecnie twierdzi, że urodził się w Nowogrodzkiem. W Mohylowie
wydawał wybitnie antypolskie gazety: „Могилевскія Губернскія
Вeдомости”44 oraz „Могилевскіe Епархіальныя Вeдoмости”45 . Zawsze
był moskalem, w roku 1918 jeszcze po białorusku dwóch zdań sklecić nie
umiał; dla bytu i karjery stał się białorusinem, choć dotychczas po białorusku
mówi bardzo słabo. Zacięty wróg polaków, intrygant wśród białorusinów,
katolików białorusinów nienawidzi. Był dyrektorem Wileńskiego gimnazjum
40

41

42

43

44

45

Ks. A. Stankiewicz opowiadał się za wprowadzeniem jęz. białoruskiego jako języka
kazań w Kościele rzymskokatolickim na terenach zamieszkałych przez Białorusinów.
W maju 1917 organizator zjazdu rzymskokatolickiego duchowieństwa białoruskiego
w Mińsku. Nabożeństwa w jęz. białoruskim odprawiał w 1917 r. w kościołach
powiatów dziśnieńskiego i brasławskiego, a w okresie międzywojennym w kościele
św. Mikołaja w Wilnie.
„Krynica”(„Беларуская крыніца”, „Biełaruskaja Krynica”) – tygodnik, organ
Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji, wyd. od 8 (21) 10.1917 r. w Piotrogradzie,
w Mińsku (nr 3/1918), w latach 1919-1940 w Wilnie w jęz. białoruskim (cyrylicą
i łacinką). Pismo skierowane do białoruskiej inteligencji, ludności wiejskiej oraz
emigracji białoruskiej.
Partia Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji (Беларуская Хрысціянская
Дэмакратыя) – klerykalna partia demokratyczna o charakterze narodowym, założona
w maju 1917 r. w Piotrogrodzie. Działała na ziemiach białoruskich II RP do 1940 r.
Założyciele i ideolodzy – białoruscy księża rzymskokatoliccy: F. Abrantowicz,
L. Chwiedźka, A. Stankiewicz, B. Godlewski, F. Budźko, A. Zazula.
Michał Kochanowicz (Міхаіл Кахановіч) (ur. 1882, Wielkie Łuki, pow. nowogródzki
– zm. 1934) – działacz białoruski, publicysta, pedagog; 1910 – absolwent Uniwersytetu
w Charkowie, 1915 – nauczyciel w szkole realnej w Mohylewie, członek Białoruskiego
Komitetu Narodowego w Mohylewie, 1919-1922 – dyrektor Białoruskiego Gimnazjum
w Wilnie, 1922 – poseł do Sejmu II RP, członek Białoruskiego Klubu Poselskiego,
bezpartyjny. Od 1925 w BSRS w redakcji gazet „Савецкая Беларусь”, „Савецкае
будаўніцтва”.
„Могилевскіe Губернскіe Вeдoмости” – gazeta wydawana przez urząd
gubernatora mohylewskiego w latach 1838-1917 w Mohylewie. Składała się z dwóch
części: urzędowej i dodatku (od 1893 r. w postaci samodzielnej gazety), zawierającego
artykuły z życia społecznego, etnografii, krajoznawstwa i literatury.
„Могилевскіe Епархіальныe Вeдoмости” – tygodnik Mohylewskiego
Prawosławnego Konsystorza Duchownego, ukazujący się w latach 1883-1917
w Mohylewie. Składał się z dwóch części: w jednej zamieszczano oficjalne komunikaty
i zarządzenia Konsystorza, w drugiej – kronikę życia cerkiewnego eparchii, materiały
z historii Cerkwi prawosławnej, historii regionalnej.
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białoruskiego, z którego za intrygi i malwersacje z pieniędzmi, otrzymanymi
z Litwy Kowieńskiej został zdegradowanym na zwyczajnego nauczyciela.
Agent litewski, niemiecki w ogóle każdego, kto dobrze płaci. Nałogowy
pijak. Zdolności średnich, mówca słaby. Socjal-rewolucjonista.
3. Fabian Jeremicz46 rodem z Wileńszczyzny, technik. Agent litewskoniemiecki. Jeździł często zagranicę po pieniądze. Charakteru zaciekłego,
gwałtownego. Siedział w więzieniu za politykę. Wróg polaków zdeklarowany.
Socjal-demokrata o barwie wybitnie bolszewickiej.
[k. 2]
4. Bazyli Rogula47 . Chłop rodem z Nowogródzkiego. Były nauczyciel
ludowy. W roku 1917 w Mińsku na zjeździe nauczycieli białorusinów
piętnował ruch białoruski jako intrygę polską, propagując język i narodowość
rosyjską. W roku 1917 w grudniu rozpędzał Kongres Białoruski 48
wykrzykując: „Niech żyje bolszewizm”. W roku 1918 rozbił i rozpędził zjazd
białoruski w Smoleńsku. Niezrozumiałem jest dlaczego taki antybiałorusin
i notoryczny komunista został przez białorusinów przyjętym i postawionym
na liście. Chodzą pogłoski, iż żądali tego komuniści w Mińsku, obiecując
pomoc pieniężną dla agitacji na wyborach. Rogula po białorusku nie umie ani
słowa, w sejmie ma zamiar mówić tylko po rosyjsku. Jest to z największą
pewnością agent sowiecki i ukryty komunista.
5. Bronisław Taraszkiewicz49 syn chłopa z Wileńszczyzny, docent filologii
uniwersytetu Petersburskiego. Wychowanie otrzymał w Wilnie w duchu
polskim. Człowiek bardzo słabego charakteru, gotów zawsze przerzucić się
46

47
48
49
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Fabian Jaremicz (Фабіян Ярэміч) (ur. 1891, Dulawka, pow. wołkowyski – zm. 1958)
– białoruski działacz polityczny i społeczny, 1912 – absolwent szkoły
elektrotechnicznej w Petersburgu, od 1917 w ruchu białoruskim, 1918 – w Białoruskiej
Partii Socjalistów-Rewolucjonistów, potem w Partii Socjaldemokratycznej, od 1919
– w Centralnej Białoruskiej Radzie Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny; 1922, 1928,
1930 – poseł do Sejmu II RP; 1926 – w Komitecie Głównym Białoruskiego Związku
Włościańskiego. W czasie okupacji niemieckiej – burmistrz Borysławia, po wojnie
aresztowany przez NKWD, od 1956 po wyjściu z łagrów – w Wilnie.
Zob.: Dokument I, przypis nr 14.
Zob.: Dokument II, przypis nr 21.
Bronisław Taraszkiewicz (Браніслаў Тарашкевіч) (ur. 1892, Maciuliszki, gub.
wileńska – zm. 1938) – białoruski działacz społeczny, polityczny i oświatowy,
publicysta, literaturoznawca. 1916 – absolwent Uniwersytetu w Piotrogradzie, 19161918 – pracownik Katedry Języka Rosyjskiego i Słowianoznawstwa Uniwersytetu
Piotrogrodzkiego. Od 1917 – jeden z liderów BSH, od 1918 w Białoruskiej Partii
Socjaldemokratycznej, 1921-1922 – dyrektor Gimnazjum Białoruskiego w Wilnie;
1922 – poseł do Sejmu; 1925 – założyciel Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej
Hromady; grudzień 1925 – członek KPZB. 1927-1930 – aresztowany przez władze
polskie, skazany. Luty 1930 – aresztowany i skazany na 8 lat więzienia. W wyniku
wymiany przekazany BSRS; 1937 – aresztowany, 1938 – rozstrzelany, 1957 –
zrehabilitowany.

na stronę więcej dającego. Był na żołdzie litewskim, a i z defensywy polskiej
też podobno korzystał. Przekonań politycznych nieokreślonych. Liczą go
jednak jako socjal-demokratę.
5. [sic] Szymon Rak-Michajłowski50 syn chłopa z pod Radoszkowicz.
Nauczyciel ludowy. Inteligencji miernej energii zato niespożytej. On to
w Mińsku organizował Radę Wojskową Białoruską51 w 1917 roku, zaś
w 1918 roku za pieniądze niemieckie zorganizował 10 miesięczne kursy
nauczycielskie. Był redaktorem w Grodnie gazety „Беларускае Слова” 52 .
W Borunach pow. oszmiańskiego stworzył i prowadził seminarjum
nauczycielskie białoruskie, zamknięte przez władze rosyjskie w roku 1921.
Z przekonań umiarkowany, niezależny socjalista.
[ k. 3 ]
6. [7] Sergjusz Baranow53 , syn naczelnika więzienia w Grodnie. Moskal
urodzony w Grodnie. Wykształcenie gimnazjalne. Nauczyciel ludowy.
W roku 1920 w czasie okupacji Grodna przez bolszewików był komisarzem
bolszewickim z wydziału jurydycznego (prawnego). Podobno przez niego
zostali rozstrzelani jacyś dwaj obywatele polscy, którzy zostali na folwarkach.
Baranow swoim sądem miał się do tego przyczynić. Więziony był w 1920
i 1921 r. w Grodnie. Władze polskie mają o nim opinję jaknajgorszą. Był
prezesem Rady Białoruskiej w Grodnie54 . Z przekonań socjal-rewolucjonista.
Nałogowy kokainista.
7. [8] Antoni Owsianik55 , rodem z powiatu Wilejskiego. Wykształcenie
niewiadome. Podaje się jako inżynier lecz to fałsz wierutny, albowiem
w czasie wojny był tylko rachmistrzem u inżyniera. Był prezesem Rady
Białoruskiej w Bobrujsku56 . Jako agent niemiecki donosił na Dowbora50
51

52

53
54

55
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Zob.: Dokument II przypis nr 29.
Centralna Białoruska Rada Wojskowa powołana w listopadzie 1917 r. przez Zjazd
Wojskowych Białorusinów Frontu Zachodniego w celu formowania białoruskich sił
zbrojnych.
„Беларускае Слова’’ – dziennik polityczny i literacki wydawany w okresie
02.10.1920 - 07.01.1921 w Grodnie, organ Centralnego Białoruskiego Komitetu
Narodowego. Naczelnymi redaktorami byli W. Adamowicz i U. Szaleszka, S. RakMichajłowski, A. Smolicz byli współpracownikami.
Zob.: Dokument III, przypis nr 33.
Białoruski Komitet Narodowy w Grodnie – organ przedstawicielski białoruskich
organizacji narodowych Grodzieńszczyzny, założony w listopadzie 1918; działalność
odnowił w marcu 1920, przewodniczący S. Baran.
Antoni Owsianik (Антон Аўсянік) (ur. 1888, Kobyła, gub. mińska – zm. 1933?) –
białoruski działacz polityczny i społeczny. Absolwent Instytutu Technologicznego
w Charkowie, student na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Petersburskiej;
1918-1919 – przewodniczący Rady Białoruskiej w Charkowie; 1919-1929 – członek
Białoruskiej Komisji Wojskowej;1922 – poseł do Sejmu II RP; w pocz. lat 30.
wyemigrował do BSRS.
Białoruski Komitet Narodowy w Bobrujsku.

245

Muśnickiego57 , który kazał Owsianika aresztować, lecz ten uciekł. Przyjaciel
znanego niemieckiego szpiega z czasów okupacji w Mińsku — Susemila58 .
W roku 1919, 1920 i 1921 przywoził pieniądze, podobno tylko litewskie,
z Kowna na cele białoruskie. Osobnik bardzo niebezpieczny. Socjal-demokrata.
8. [9] Piotr Miotła59 chłop z pod Dzisny. Nauczyciel ludowy. Kooperator o
przekonaniach demokratycznych bezpartyjny. W ruchu białoruskim mało znany.
9. [10] Nazarewski60 . Moskal. Właściciel domu i ogrodu w Baranowiczach.
Dopiero teraz zaczyna się uczyć po białorusku. Opinją cieszy się wśród
swoich braci moskali w Baranowiczach nieszczególną. Mówią o nim: жулик,
мазурук. Nieuczciwy w sprawach pieniężnych. W ruchu białoruskim
absolutnie nieznany. Podobno z przekonań: monarchista rosyjski.
Dokument V
Raport Romualda Ziemkiewicza do Oddziału II Sztabu Generalnego
WP z dnia 06.12.1922 r.
CAW I 303.4.2664
[k. 1]
Do Oddziału II-go Sztabu Generalnego
Raport
Dnia 3 grudnia w niedzielę niżej podpisany miał rozmowę z posłem
57

58

59

60
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Józef Dowbór-Muśnicki (1867-1937), gen., oficer zawodowy armii rosyjskiej, 19171918 – d-ca I Korpusu WP zlokalizowanego w Bobrujsku, który walczyć miał po
stronie rosyjskiej. Podporządkował się Radzie Regencyjnej, w maju 1918 Korpus
rozformował się na żądanie Niemców. W 1919 – d-ca wojsk powstania
wielkopolskiego, od 1920 w rezerwie.
Edmund Aleksander Roman Susemihl (ur. 1881, pow. piński – zm. ?) – kurator ruchu
białoruskiego ze strony niemieckich władz okupacyjnych w Wilnie, cenzor gazety
,,Homon”; w 1918 – pod nazwiskiem ,,Kuźmicki” został członkiem białoruskiej
organizacji w Mińsku i komisji przy rządzie BRL. Po I wojnie osiadł w Królewcu,
zajmował się publicystyką i popularyzowaniem problematyki białoruskiej w prasie
niemieckiej i białoruskiej wydawanej na Litwie. Utrzymywał kontakty
z W. Łastowskim. Uważany za niemieckiego agenta z zadaniem obserwacji ruchu
białoruskiego na Litwie i w Polsce.
Piotr Miotła (Пётр Мятла) (ur. 1890, Kuchnicze, pow. dziśnieński – zm. 1936) –
białoruski działacz polityczny, 1911-1912 – słuchacz kursów pedagogicznych
w Kownie; 1914-1917 – na froncie; 1917-1921 – nauczyciel; 1922 – poseł do Sejmu
II RP, organizator Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady; 1927 –
aresztowany i skazany, 1930 – po wymianie więźniów politycznych w BSRS; 1933 –
aresztowany, zmarł w łagrze; 1956 – zrehabilitowany.
Aleksy Nazarewski (Аляксей Назарэўскі) (ur. 1881, Sieniawka, pow. słucki –
zm. ?) – białoruski działacz polityczny. 1902-1907 – urzędnik Poczty i Telegrafu
w Mińsku, 1915-1918 – w Moskwie, organizator opieki nad uchodźcami; 1922-1928
– senator w Parlamencie II RP, pracownik magistratu w Baranowiczach; 1940 –
aresztowany przez NKWD.

białoruskim Jeremiczem61 o sprawach białoruskich. Obecnym był w czasie
rozmowy w kawiarni i E. Ładnow62 .
Po ogólnych narzekaniach na nasze krótkowidztwo polityczne i szkodę
przyniesioną tym ruchowi białoruskiemu przez nas pan poseł Jeremicz raczył
nam oświadczyć, iż winy nasze są już przebaczone i że na nowo przyjęci
jesteśmy na łono ruchu świętego Białorusi.
Oświadczył przy tem, iż nie my jedni oparzyliśmy się, próbując coś zrobić w kontakcie z defenzywą Oddziału II-go, albowiem i tacy jak Taraszkiewicz63 , Smolicz64 , Dubiejkowski65 , ba nawet i Aleksiuk66 zostali oszukani,
zdyskredytowani, wyssani jak cytryna i wyrzuceni na śmietnik. Najsprytniejszym okazał się tylko Aleksiuk, bo ponaciągał defenzywę, Belweder,
Ministerja i Wojewodów na
[k. 2]
grube sumy, nic dobrego polakom nie zrobił i kpi sobie z nich, wiedząc
dobrze, że mu nic nie zrobią, bo w razie sądu byłaby zbyt wielka Panama, na
co nikt nigdy nie pójdzie.
Wrogami ruchu białoruskiego Jeremicz uważa Oddział II w osobach majora
Czarnockiego67 , i porucznika Błońskiego68 . Ci to dwaj, a zwłaszcza pierwszy
całą siłą wstrzymywał wszelkie najdrobniejsze nawet ulgi i przyrzeczenia
dla Białorusinów. O tej dwulicowości, słodko-glicerynowych obiecanek,
rzucanych na wiatr i nigdy nigdzie nie próbowanych nawet do wprowadzenia
61
62
63
64
65

66

67
68

Zob. Dokument IV, przypis nr 46.
Zob. Dokument II, przypis nr 28.
Zob. Dokument IV, przypis nr 49.
Zob. Dokument II, przypis nr 19.
Dubiejkowski Lawon (Дубейкаўскі Лявон) (ur. 1869, Dubiejkowo, pow.
mścisławski – zm. 1940, Wilno) – białoruski działacz polityczny; absolwent: 1903 –
Petersburskiego Instytutu Inżynieryjnego, 1909 – Francuskiej Akademii Architektury;
architekt w gub. mohylewskiej, od 1910 – w Warszawie; od 1916 – w ruchu
białoruskim, 1919 – przewodniczący Białoruskiego Komitetu Narodowego
w Warszawie, szef misji dyplomatycznej BRL w Polsce; od 1922 w Wilnie.
Paweł Aleksiuk (Павел Аляксюк) (ur. 1892 – zm. ?) – białoruski działacz polityczny;
1915 – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Petersburskiego; 1909 – przewodn.
Grodzieńskiego Koła Młodzieży Białoruskiej; 1915 – jeden z założycieli
Białoruskiego Towarzystwa Ofiarom Wojny w Wilnie; luty 1917 – członek BSH,
marzec-lipiec 1917 – z-ca przewodn. Białoruskiego Komitetu Narodowego w Mińsku;
lipiec 1918 – w Sekretariacie Ludowym BRL; członek Centralnej Białoruskiej Rady
Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny; 1919-1920 – organizował Białoruską Komisję
Wojskową; jesień 1920 – przewodn. Białoruskiego Komitetu Politycznego
w Warszawie; agitował na rzecz Polski; w l. 20. – adwokat w Nowogródku; wiceprezes
nowogródzkiego oddziału Towarzystwa Szkoły Białoruskiej.
Czarnocki, major – oficer II Oddziału Wywiadowczego Sztabu Generalnego WP.
Stanisław Lis-Błoński, porucznik – oficer II Oddziału Sztabu Generalnego WP,
przeznaczony do kontaktów z gen. Stanisławem Bułak-Bałachowiczem. Autor prac:
„Bałachowcy”, mps Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu i zapewne „Krótkiego
zarysu zagadnienia białoruskiego” – mps, CAW.
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w życie, przekonali się wszyscy białorusini uczciwi i obecnie już żadnych
złudzeń nie mają. Uważają, iż najpodlejszym i najnikczemniejszym pod
słońcem na świecie są polacy, nigdy nie dotrzymujący obietnic, lekkomyślni
w najważniejszych dla siebie sprawach, arystokraci z formy i postępowania,
nie szanujący ani władzy ani autorytetu i absolutnie nie zdolni do przejęcia
się ideami demokratyzmu. Polska idzie do krachu i upadku. Polacy nic innego
nie warci. Pod Lucyperem w piekle nie byłoby tak źle białorusinom jak jest
obecnie w Polsce. Nikt tak oświaty białoruskiej nie dławi, jak polacy.
Moskale, Łotysze, Litwini, ba nawet Czesi i Niemcy dawali i dają możność
oświaty w swoim języku białorusinom, bo nie
[k. 3]
są wrogami biednego ludu. Nie może i nie chce tego dać nikczemna Polska,
tak trąbiąca o wolności, tolerancji i swej wspaniałomyślności. Posłowie
białorusini, jako rzecznicy krzywdzonego nieszczęśliwego ludu białoruskiego
niczego się po Sejmie nie spodziewają, będą w nim jednak i poza nim
protestować na świat cały o krzywdzie ludu.
Majorowi Czarnockiemu, por. Błońskiemu, Belwederowi nie darują nigdy
swych krzywd, będą ich bić, bić bez ustanku, nie dając im czasu nawet zapłakać.
Tu poseł Jeremicz dodał: „Te chłopaczki pojęcia nie mają o defenzywie.
My mamy lepszą defenzywę i lepsze materjały o nich. Starczy nam tego na
ich zupełne pognębienie. Wiemy dobrze o ich kombinacjach w Puszczy
Białowieskiej, o staraniach na koncesje w Departamencie Leśnym, o firmie
Bałachowicza69 , na to mamy już i kopje dokumentów i udaremnimy te
zamachy na dobro ziemi Białoruskiej. Skończą się te pańskie złodziejstwa.
Spieszą się panowie Polacy, bo czują, że na Kresach grunt pod nogami
zaczyna się im chwiać, już na Kresach trzeszczy, a co ich czeka dalej?
Poczekamy, my cierpliwi — to i zobaczymy.
A ta przysłowiowa „niewieliczkaja kumpanija choć i czestnaja” z naszych
opiekunów
[k. 4]
złożona doczeka się swego sądu i dawno już zasłużonej nagrody.
Cała rozmowa posła Jeremicza nacechowana była żywiołową bez granic,
nienawiścią do polaków, niesłychanie ostrą w swej formie i treści, w wyrazach
zaś nadzwyczaj nieparlamentarną.
Ładnowowi proponowano wyjazd na Łotwę i pracę polityczną, obiecując
dać na to środki pieniężne.
Niżej podpisanemu na razie żadnej funkcji jeszcze nie określono,
zaznaczając iż Rada Narodowa70 w Wilnie rozpatrzy to i postanowi.
69

70
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Firma Bałachowicza – spółdzielnia założona przez S. Bułak-Bałachowicza w Puszczy
Białowieskiej zatrudniająca zdemobilizowanych żołnierzy.
Rada Narodowa w Wilnie wyłoniła się z Białoruskiego Komitetu Narodowego
w Wilnie.

Taki oto rezultat mego wywiadu, który tu pilnie i wiernie starałem się
skreślić.
Warszawa
6 XII 1922

inż. Romuald Ziemkiewicz

Dokument VI
Raport Romualda Ziemkiewicza do Oddziału II Sztabu Generalnego
WP z dnia 09.12.1922 r.
CAW I 303.4.2664
[k. 1]
Do Oddziału Sztabu Generalnego
Raport
Z rozmowy z białorusinem-kooperatorem Edwardem Budźką71 , który
w sprawach kooperatywy przyjechał do Warszawy, dowiedziałem się,
iż Komitet Narodowy białoruski72 został zwiniętym i na jego miejsce powstała
Rada Narodowa w Wilnie73 .
Czy owa Rada Narodowa jest zalegalizowaną nie umiem nic powiedzieć,
jeżeli zaś nie, to jest możność niezatwierdzenia jej.
Według opowiadania Edwarda Budźki Rada Narodowa została utworzoną
na wzór takiejże łotewskiej i podobno w kontakcie z Ligą Narodów.
Edward Budźko zapewniał mnie, iż sprawę tę wraz z Antonim
Łuckiewiczem74 prowadzi jego serdeczny przyjaciel Chardigny75 . On to jakoby przez ambasadę angielską przesyła listy i wskazówki.
71

72
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74
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Edward Budźka (Эдуард Будзька) (ur. 1882, Budsław – zm. 1958) – publicysta,
działacz społeczny. 1917 – uczestnik I Wszechbiałoruskiego Zjazdu; 1918 –
organizator Białoruskiego Gimnazjum w Budsławiu; 1921-1940 – na Litwie i Łotwie,
organizował kursy białorusoznawstwa; 1941-1944 – nauczyciel w Mińsku
i Baranowiczach; emigrował do Niemiec i USA.
Białoruski Komitet Narodowy, założony w 1915 r. w Wilnie, forum koordynujące
działalność ugrupowań białoruskich w II RP W l. 30. główna instytucja polityczna
reprezentująca interesy Białorusinów w Polsce. W styczniu 1938 r. rozwiązany przez
władze polskie.
Rada Narodowa w Wilnie wyłoniła się z Białoruskiego Komitetu Narodowego
w Wilnie.
Zob.: Dokument I, przypis nr 15.
Pierre-Auguste Chardigny (1873-1951), pułkownik, 1920-1922 – na czele Komisji
Kontrolnej Ligi Narodów, której zadaniem była delimitacja granicy polsko-litewskiej,
później na różnych stanowiskach w armii, dowódca pułku, 1925 – członek sztabu
marszałka Ferdinanda Focha, od lutego 1929 – attachè wojskowy w Brukseli, w 1928
– generał brygady, 1933 – generał dywizji; 1933 – przeniesiony do rezerwy.
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Do Rady Narodowej należą prócz Łuckiewicza Maksim Harecki76 ,
Żawryd77 oraz Krasiński.
Według mojego głębokiego przekonania i znajomości stosunków
wskazanem by było usunięcie z granic Rzeczypospolitej Ant[oniego]
Łuckiewicza pod jakimkolwiek pozorem, gdyż obywatelstwa nie posiada,
a jest bardzo groźnym, niebezpiecznym i nieobliczalnym szkodnikiem
politycznym. Usunięcie takie uprościło by całą sprawę, która coraz bardziej
się gmatwa i zaognia
[k. 2]
a przez machiawelskie intrygi Łuckiewicza z pułkownikiem Chardigny
może doprowadzić do niepożądanych komplikacyj z Ligą Narodów.
W każdym razie bliższe zbadanie celu, środków i metod nowopowstałej
białoruskiej Rady Narodowej w Wilnie jest wprost koniecznem i to nie tyle
tu w Warszawie u panów posłów, a wprost w Wilnie na miejscu.
Warszawa
9 grudnia 1922

inż. Romuald Ziemkiewicz

Dokument VII
Raport Romualda Ziemkiewicza do Oddziału II Sztabu Generalnego
z dnia 13.01.1923 r. zawierający sprawozdanie z sytuacji
w białoruskim środowisku wileńskim.
CAW I 303.4.2664
[k. 1]
Do Oddziału II Sztabu Generalnego
Raport
Po dłuższym, bo przeszło tygodniowym pobycie w Wilnie udało mi się
dowiedzieć wiele ciekawych danych ze sfer białorusko-litewskich. Bez względu
na koszta i znaczne zajęcie czasu, zdaje się, wyniki wywiadu są dość pewne.
76

77
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Maksim Harecki (Максім Гарэцкі) (ur. 1893, Mała Bogacówka, pow. mścisławski
– zm. 1938) – klasyk literatury białoruskiej, historyk literatury; 1916 – absolwent
Szkoły Wojennej w Piotrogrodzie; 1918-1923 – w Wilnie, nauczyciel w Wileńskim
Gimnazjum Białoruskim, redaktor białoruskich gazet; w 1922 – aresztowany; od
października 1923 w BSRS; wykładał jęz. białoruski na Białoruskim Uniwersytecie
Państwowym, członek Akademii Nauk; w 1930 – aresztowany, zesłany do Wiatki,
1938 – rozstrzelany, 1955 – zrehabilitowany.
Żawryd Paweł (Жаўрыд Павел) (ur. 1886, Ciecierówka, pow. słucki – zm. 1939
Kniaż Pagost, Komi ASRS) – działacz polityczny, student Wydziału Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego; od 1916 na froncie, grudzień 1917 – uczestnik
I Wszechbiałoruskiego Zjazdu; 1920 – komisarz Słucczyzny z ramienia Rady BRL;
od 1923 w BSRS; 1930 – aresztowany, zesłany do łagru.

Potwierdza się wiadomość, iż Berlin i Kowno żądają konsolidacji sił
białoruskich, by je wykorzystać we własnym kierunku i interesie. Ofiarują
na „cele białoruskie” pięćset miljonów marek polskich. O sumie takiej a nie
innej mówią wszyscy zgodnie. Należy więc ją przyjąć za prawdziwą.
Ponieważ z wejściem do Sejmu i Senatu posłów białoruskich78 zagadnienie
białoruskie weszło na tory polityki krajowej, a musi stać się kwestją i polityki
światowej, więc opiekunów i doradców ze strony litwinów, a nawet niemców
mają białorusini tak dużo, iż opędzić się im nie mogą. W Wilnie bawił
incognito szpieg niemiecki, słynny z czasów okupacji 1916-1918 cenzor
i opiekun białoruski, Susemilh79 (wymawia się Zuzemil). A włada on świetnie
jak białoruskim tak i polskim językiem. Był on między 30 grudnia i 3 stycznia,
poczem wyjechał jakoby do Grodna. Antoni Łuckiewicz80 nie przyjął go,
działał więc u litwinów i przez nich wpływał na białorusinów. Chodzi ni
mniej ni więcej, jak o wywołanie powstania białoruskiego, wszelkiego rodzaju
zamieszek i aktów terroru i zemsty na urzędnikach polskich, dopuszczających
się ograniczeń i bicia oraz wyrafinowanych okrucieństw przy badaniach
w urzędach śledczo-policyjnych.
[k. 2]
Prócz tego jakoby mają być wysadzone mosty, psuty tor kolejowy, szosy itp.
rzeczy. Starałem się zbadać usilnie wiarogodność tego i możliwość
urzeczywistnienia tego planu. Faktem jest iż Antoni Łuckiewicz jest bezwzględnie
aktom terroru i powstaniu przeciwny. A rozmawiałem z nim osobiście. Całkiem
poufnie powiedział mi: „Jeden z posłów mówi do mnie: co robić, jeżeli nam
polacy żadnych praw nie dadzą — to zrobimy powstanie i odpłacimy im. Złajałem
go za to, iż chce widać zguby narodu. My białorusini jako biedni nie mamy nic
do postawienia na kartę, powstania więc robić nie możemy, bo było by to
szaleństwem”. Wiedziałem już o kim mówi i powiadam ze swej strony: Baranow81
zawsze jednakowy, głupstwa i fantazje zawsze go się trzymają, brak rozsądku
i zimnej rozwagi zgubi go i nas narazi na niepotrzebne awantury. Istotnie Baranow
w swych rozmowach jest wprost dziecięco naiwny i nieostrożny. Łuckiewicz
powiedział mi wtedy, iż jego taktyką jest protest wobec Ligi Narodów, Europy
i że tylko w tym kierunku pracuje. Dodał, iż polskie fałszywe dane statystyczne
są zebrane z polskich publikacyj, przeciwstawiono im dane białoruskie
o większości, a nie mniejszości, białorusinów na Kresach, których posłowie do
Sejmu i Senatu jaskrawo tego dowodzą; fotografie posłów, tablice statystyczne,
78
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W wyniku wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w listopadzie 1922 r.
ugrupowania białoruskie zjednoczone w Białoruskim Centralnym Komitecie
Wyborczym uzyskały 11 miejsc w Sejmie i 3 w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.
Posłowie i senatorowie powołali Białoruski Klub Poselski pod przewodnictwem
Bronisława Taraszkiewicza.
Zob.: Dokument IV, przypis nr 58.
Zob.: Dokument I, przypis nr 15.
Zob.: Dokument nr III, przypis nr 33.
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mapki etnograficzne, fotografie torturowanych w urzędach śledczych polskich
białorusinów — chłopów, wykazy gnijących w polskich więzieniach niewinnie
inteligentów białoruskich — wszystko to wraz z wykazami pozamykanych szkół
białoruskich i kooperatyw na żądanie przyjaciela Białorusi pułkownika
Chardigny82 zostało już wysłane zagranicę i będzie tam opublikowane, by
wykazać faryzeuszostwo Polaków i oświetlić ich hasło: „wolni z wolnymi, równi
z równymi83 ”.
[k. 3]
Materjał taki wciąż napływa i będzie zagranicę przesyłanym. Łuckiewicz
dodał, iż najbardziej naiwny białorusin przestał wierzyć Polakom, albowiem
oni nigdy tak jak i Piłsudski słowa nie dotrzymują, dane słowo starają się
zbagatelizować i sianem się wykręcają. Są to ludzie bez honoru, choć tak lubią
pisać o honorowem postępowaniu. Tylko masowa kompromitacja ich zagranicą
w pismach z podaniem fotografij i faktów może ich choć trochę czegoś nauczyć.
Na zapytanie moje o zdanie Łuckiewicza co do generała Sikorskiego84 ,
odpowiedział, iż fatalnem jest już to, że gen. Sikorski jest galicjaninem,
a galicjanie i całą swoją Polskie i tutejsze Kresy zapaskudzili swym c.k.-izmem
austrjackim i w końcu Polskę zgubią85 . Zatruli administrację, wojsko, a nawet
finanse. Białorusini na piękne słówka wziąć się nie dadzą, wartość ich u Polaków
poznali zbyt dobrze na swej własnej skórze i podtrzymać gen. Sikorskiego mogą
tylko wtedy, gdy otrzymają coś realnego, co im się należy.
Kwestja powstania, o którem dużo jak białorusini tak i litwini w Wilnie
mówią, jest gorąco osądzaną przez umysły rozważniejsze i poważne. Mimo
to jednak wśród bezrobotnych, pokrzywdzonych przez władze polskie oraz
wśród litwinów, zdeklarowanie wrogo do Polski usposobionych, ma licznych
zwolenników. Wielu z nich uśmiecha się, że dostaną znaczniejsze zasiłki
pieniężne, że będą odgrywali większe role w organizacjach tajnych, że być
może wypłyną na stanowiska po wypędzeniu władz polskich. A trzeba dobrze
pamiętać, iż agitacja Bloku Mniejszości narodowych 86 , korzystając
z wolności w czasie wyborów, pozakładała liczne komitety87 nie tylko
w miastach, miasteczkach osadach lecz i po wsiach. Kontakt polityczny został
82
83

84
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87
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Zob.: Dokument nr VI, przypis nr 75.
Hasło to pojawia się w XIX wieku w publicystyce polskiej m.in. w pracach Zygmunta
Miłkowskiego, Ludomiła Prawdzica. Spopularyzował je J. Piłsudski, głosząc koncepcję
federalistyczną.
Władysław Sikorski (1881-1943) – 1922-1923 premier i minister spraw wewnętrznych,
którego rząd początkowo był popierany przez posłów mniejszości narodowych.
Z wielu stron II RP napływały informacje o niechętnym stosunku miejscowej ludności
do przybyszów z Galicji, którzy zajmowali stanowiska w lokalnej administracji,
chociaż niezbyt dobrze rozumieli miejscowe stosunki narodowościowe.
Zob.: Dokument nr II, przypis nr 32.
Powstał m.in. Białoruski Centralny Komitet Wyborczy, który wszedł w skład Bloku
Mniejszości Narodowych.

nawiązanym już wówczas, a obecnie nie tylko nie jest
[k.4]
ten kontakt z Wilnem i posłami zerwanym lub osłabionym, lecz przeciwnie
działa i pracuje tajnie całą parą, krzywd doznawanych i zrodzoną nienawiścią
wskutek tego. Łuckiewicz jasno wypowiedział mi, że wskutek nawiązania,
dzięki wyborom, stosunków ze wsią, stoją bardzo mocno i że tak mocno
nigdy jeszcze nie stali.
Mówi się dużo o bombach ekrazytowych, dynamicie i tym podobnych
materjałach, składy główne których mają podobno znajdować się już na
terenie ziemi grodzieńskiej. O składach takich na Wileńszczyźnie nic nie
udało się usłyszeć. Narzekania są, że trudno obecnie przedrzeć się
w Wileńszczyźnie do Litwy Kowieńskiej. Być więc może, że tu tego niema.
Osobiście na mocy rozmów w Wilnie przekonany jestem, iż jeżeli nie
powstanie, to zamieszki, akty terroru w Wileńszczyźnie są zupełnie możliwe.
Siła ich i napięcie będą zależały, zdaje się, od ziemi Grodzieńskiej, gdzie jak
się zdaje, są główne centry.
Według opowiadań kontakt z Mińskiem istnieje także. Przyjeżdżał
z Mińska do Wilna od białoruskiego komisarza Czerwiakowa88 niejaki
Łaszkiewicz89 (nigdy takiego nazwiska wśród białorusinów w Mińsku nie
słyszałem) wypytywał się o Baranowa90 , Rogulę91 , Hryba92 i Mamońkę93 .
Czy się widział z Baranowem, Rogulą nie udało mi się, pomimo usilnych
starań, nic dowiedzieć. Wiem tylko z pewnością iż z Łuckiewiczem miał
4-godzinną rozmowę dnia 8 stycznia. Prosił o adresy Hryba i Mamońki
88

89
90
91
92

93

Aleksander Czerwiakow (Аляксандр Чарвякоў) (1892-1937) – sowiecki działacz
partyjny i państwowy; 1920-1924 – przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych
BSRS, członek KC KP(b)B, w 1937, krytykowany na XVI zjeździe KP(b)B, popełnił
samobójstwo.
Łaszkiewicz (bliższych informacji nie udało się ustalić).
Zob.: Dokument nr III, przypis nr 33.
Zob.: Dokument nr I, przypis nr 14.
Tomasz Hryb (Тамаш Грыб) (ur.1895, Polany, pow. święciański – zm. 1938, Praga)
– białoruski działacz polityczny, publicysta; w 1917 – delegat na I Wszechbiałoruski
Zjazd, 1918 – członek Rady BRL, ludowy sekretarz w rządzie J. Waronki; założyciel
i przywódca Białoruskiej Partii Socjalistyczno-Rewolucyjnej; 1919, 1920 –
aresztowany przez władze polskie; na emigracji – od 1920 w Kownie, a od 1922
w Pradze; w 1934-1938 – kierownik Białoruskiego Archiwum Zagranicznego w Pradze.
Józef Mamońko (Язэп Мамонька) (ur. 1889, Zalesie pow., słucki – zm. 1937) –
biał. działacz polityczny; w 1907-1917 – członek partii rosyjskich eserów; 19181924 – w Białoruskiej Partii Socjalistów-Rewolucjonistów; od 1919 – w Prezydium
Rady BRL; 1920 – aresztowany przez władze polskie, wysłany do Kowna; w 1921
w Mińsku koordynował działania; aresztowany przez władze sowieckie; w 1921, 1925
– uczestnik I i II Wszechbiałoruskiej Konferencji w Pradze; w 1928 – aresztowany
w BSRS, zesłany; w 1937 – rozstrzelany.
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w Pradze czeskiej i dostał je w redakcji „Białoruskiego Zwonu” 94.
O rozmowie Łuckiewicza z wysłannikiem Mińska nic dowiedzieć się nie
można. Tkwi tu jakaś tajemnica.
[k. 5]
Zjazdu białoruskiego w ścisłym tego słowa znaczeniu nie było. Nie
wszyscy się zjechali. Rozmowy były niemal tylko prywatne. Poseł (rzekomy
inżynier) Owsianik95 jeździł do Kowna z jakiemś poleceniem i listami od
Łuckiewicza. Owsianika nie udało mi się widzieć. Zgoda Łuckiewicza
z Łastowskim96 została zawartą. Porozumienie na żądanie Berlina i Kowna
zostało osiągniętem. Pieniądze więc pewnie niedługo zostaną wydane.
Sprawa tylko w tym, czy istotnie, jak tu mówią, postawiony jest warunek
pracy w kierunku wywołania powstania i jeżeli się na to Łuckiewicz nie
zgadza, czy dojdzie do wydania pieniędzy? O tych kwestjach mówi się jawnie.
Zdaje mi się jednak, że o ile powstanie lub coś w rodzaju zamieszek będzie
wywołanem, to nastąpi to w Grodzieńszczyźnie, bo tam według rozmów
siły są organizowane.
Sytuacja jest naprężona i może grozić nieobliczalnymi następstwami.
Dlatego też uważałbym, iż jest już wielki czas dać to białorusinom,
co przewiduje Konstytucja97. A więc szkoła, kooperatywy. Organ prasowy,
skupiający białoruskie elementy przychylne Polsce, jest paląco potrzebny.
Byłoby świetnem posunięciem politycznem danie białorusinom szkoły,
kooperatywy, wydawnictwa, bo osłabiłoby oskarżenia posłów w Sejmie, że
Polska wszystkie ich zdobycze kulturalne im zabrała i żyć nie daje
białorusinom.
94

95
96

97
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„Biełaruski Zwon” (,,Беларускі Звон”) – dziennik społeczno-polityczny i literacki
o orientacji narodowo-demokratycznej, wydawany w okresie 22.031921 – 24.021923
w Wilnie w jęz. białoruskim. Redaktorem i wydawcą był F. Olechnowicz. Pisali
w nim m.in. B. Taraszkiewicz, M. Harecki.
Zob.: Dokument nr IV, przypis nr 55.
Wacław Łastowski (Вацлаў Ластоўскі) (ur. 1883, Kaleśniki, pow. wileński – zm.1938)
– białoruski działacz polityczny i społeczny, historyk, etnograf, publicysta; 19061908 – członek BSH; 1918-1919 – członek Wileńskiej Rady Białoruskiej; kwiecień
1918 – w składzie Rady BRL, grudzień 1918 – przedstawiciel BRL w Tarybie
Litewskiej; od 1919 – członek Białoruskiej Partii Socjalistów-Rewolucjonistów; 19201923 – premier emigracyjnego rządu BRL, zwolennik współpracy z Litwą; pracował
w Ministerstwie Spraw Białoruskich w Kownie; od kwietnia 1927 – w BSRS; 19271929 – dyrektor Białoruskiego Muzeum Państwowego, kierownik Katedry Etnografii
w Instytucie Kultury Białoruskiej; 1929 – zwolniony; 1930 – aresztowany, zesłany
do Saratowa (pracował w Dziale Rękopisów Uniwersytetu); 1938 – aresztowany
i rozstrzelany.
Konstytucja RP z 17.031921 r. gwarantowała mniejszościom w Polsce prawo do
zachowania narodowości (zakładanie instytucji, związków autonomicznych,
pielęgnowanie mowy i zwyczajów; swoboda wyrażania myśli, wolność prasy, prawo
wnoszenia petycji, tworzenia związków, gwarancja wolności sumienia i wyznania).

[k. 6.]
Według mojej znajomości białorusinów danie im możności kulturalnej
pracy, a więc i kawałka chleba przy tem, przyczyniłoby się znakomicie do
spokoju w kraju i znacznie by zmniejszyło trudności politycznego charakteru.
Do tego kroku trzeba jaknajprędzej się uciec, bo czas nagli.
Z drugiej zaś strony trzeba wszystko zrobić, by takich posłów jak Baranow,
Rogula i Owsianik zwalić za wszelką cenę.
Niektórzy z posłów pod wpływem podszeptów ukraińskich będą usiłowali
przemawiać w Sejmie Polskim po białorusku.
Co do Grodzieńszczyzny, to należałoby energicznie wziąć się do zbadania,
gdzie są tam te składy amunicji, przemycone z Litwy. Mosty już teraz winny
być obsadzone strażą.
Łastowski w Kownie ma porzucić swoją pracę jako prezes ministrów
i wyjeżdża do Ameryki dla organizacji tam białorusinów. W Ameryce jest
już znany działacz białoruski Czerepuk98 .
Prezesura Rady Ministrów białoruskich została ofiarowana Łuckiewiczowi.
Namyśla się czy ją przyjąć, ale jeżeli ją przyjmie, to wyjedzie do Kowna.
Wogóle sytuacja w Wilnie, które jest wciąż środowiskiem kulturalnem
białoruskiem, jest tak groźną w następstwa nieobliczalne, iż wypada
koniecznie częściej tam bywać i badać na miejscu nastroje i zamierzenia
działaczy białoruskich.
[k. 7]
Gazety białoruskie „Nasza Buduczyna”99, „Biełaruski Zwon”, „Krynica”100
są wydawane za resztki pieniędzy blokowych101 . Obecnie pieniędzy im brak
i będą musieli wziąć je od Litwinów.
Litwini są obecnie w Wilnie nader częstymi gośćmi u białorusinów.
Bliższe zbadanie ich roli, pełnomocnictw i działalności na szkodę Państwa,
wymaga bezwarunkowej uwagi i czujności.
Warszawa
13 stycznia 1923 r.
98
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100
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inż. Romuald Ziemkiewicz

Jan Czerepuk (Янка Чарапук) (ur. 1896, Nowy Dwór, pow. sokólski – zm. 1957) –
białoruski działacz polityczny. Studiował prawo na Uniwersytecie w Petersburgu; od
grudnia 1919 – sekretarz misji wojskowo-dyplomatycznej BRL na Łotwie i w Estonii;
zwolennik rządu W. Łastowskiego; sierpień 1920 – reprezentant BRL na konferencji
państw bałtyckich; 1921 – sekretarz misji dyplomatycznej w Kownie; 1921 – uczestnik
I Wszechbiałoruskiej Konferencji w Pradze; w 1922 emigrował do USA.
„Nasza Buduczyna” („Наша Будучына”) – dziennik Białoruskiej Organizacji
Rewolucyjnej, wydawany w jęz. białoruskim w Wilnie w okresie 08.12.1922 –
14.01.1923; redaktor A. Omelianowicz, wydawca i redaktor – L. Rodziewicz.
Zob.: Dokument nr IV, przypis nr 41.
Chodzi o Blok Mniejszości Narodowych, zob.: Dokument nr II przypis nr 32.
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Dokument VIII
Prośba Romualda Ziemkiewicza do Oddziału II Sztabu Generalnego
WP z dnia 13.01.1923 r. w sprawie zwrotu kosztów inwigilacji w Wilnie.
Do Oddziału II Sztabu Generalnego
Koszta ostatniego mego wywiadu w Wilnie, wobec zawikłanej i groźnej
sytaucji wyniosły tak dużo, iż nie jestem w stanie pokryć je z pensji, gdyż
wobec szalonej drożyzny stanowiło by to zbyt wielki uszczerbek dla mojej
szczupłej kasy, ponieważ jako bez posady siedzący, dochodów postronnych
nie posiadam.
Koszt obiadów, kolacji i trunków za cały tydzień wyniósł 56.000 mk.
O zwrot takowych w formie czy to kosztu wywiadu, czy też w formie
zapomogi dla mnie upraszam niniejszym.
Warszawa 13.01.1923

inż. Romuald Ziemkiewicz

[Odręczny dopisek oficera czytającego raport:] Oświadczenie p. inż.
Ziemkiewicza popieram. Błoński pr. d.13.01.23.
Dokument IX
Raport Romualda Ziemkiewicza do Oddziału II Sztabu Generalnego
WP z dnia 28.02.1923 r. dotyczący stosunków białorusko-ukraińskich.
CAW I 303.4.2664
[k. 1]
Do Oddziału II-go Sztabu Generalnego
Inż. Romualda Ziemkiewicza
Raport
Podczas bytności mojej we Lwowie (od 20.II do 26.II) [1923 r.] porobiłem
dużo znajomości wśród ukraińców. Dopomogła mi do tego znajomość dobra
języka ukraińskiego i polecenia od Isaczenki Włodzimierza102 , którego
poznałem w Wilnie u Łuckiewicza. Dawniejsze moje stosunki i znajomości

102
103
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Włodzimierz Isaczenko (bliższych informacji nie udało się ustalić).
Narodowe Muzeum we Lwowie, założone w 1905 r. z inicjatywy Andrzeja
Szeptyckiego (1865-1944), metropolity halickiego Kościoła greckokatolickiego,
arcybiskupa Lwowa, biskupa Kamieńca Podolskiego, czołowego autorytetu
ukraińskiego życia społecznego, kościelnego i politycznego; obecnie: Lwowskie
Państwowe Muzeum Sztuki Ukraińskiej (Львивський державний музей
украинського мистецтва).

z ukraińcami, jak np. z kustoszem Muzeum metropolity Szeptyckiego103
prof. uniw. Lwowskiego Hilarjonem Święcickim104 dały mi możność
bliższego wniknięcia w nastroje polityczne.
Sprawa nawiązania stosunków między białorusinami i ukraińcami
przedstawia się tak:
1) porozumienie ścisłe i kompletne między białoruskimi i ukraińskimi
posłami w Sejmie i Senacie zostało już umocowane specjalną umową,
wspólnie ułożoną i zobopólnie podpisaną105 .
2) chodzi jeszcze o nawiązanie stosunków kulturalnych, polegających na
rozwijaniu kultury, bliższej znajomości, zakładaniu bibljotek, wymiany
książek, gazet i podtrzymywanie towarzystw kulturalnych przez zobopólne
zapisywanie się na członków;
3) nawiązanie stosunków w sprawach ekonomicznych, a więc
w kooperatywach i spółkach gospodarczych.
[k. 2]
4) konieczność zrobienia zjazdu białorusko-ukraińskiego w celu
omówienia wszystkich spraw wytworzenia Rady Opinii Narodowej dla
oddziaływania na działalność posłów w Sejmie i Senacie.
Jednogłośnie uznano, wobec szalonych represyj ze strony administracji
polskiej we Lwowie, zwołać zjazd taki w Warszawie pod opieką posłów
sejmowych.
a
Nastrój inteligencji ukraińskiej, jaki badałem, nie wydaje mi się
bynajmniej wrogim dla państwowości polskiej. Zato nastrój masy ludowej
jest bezwzględnie wrogi. Rozmawiałem z robotnikami, którzy głośno
i publicznie wyklinają polaków za pozbawienie pracy każdego nie polaka.
Nadużycia administracji miejscowej są wprost horrendalne. Te same
zamykania szkół, konfiskata u chłopów legalnej literatury w ich języku,
areszty bez przyczyn, — słowem obraz jota w jotę taki sam jak na kresach
białoruskich. Dziwna lekkomyślność, groźna niesłychanie jak obecnie tak
i w przyszłości!a
104

105

Hilarion Święcicki (Иларион Свенцицький) (1876-1956) – ukraiński filolog,
muzealnik i historyk sztuki, od 1914 członek Towarzystwa Naukowego im.
T. Szewczenki; studiował na Uniwersytecie Lwowskim, Petersburskim i Wiedeńskim;
1902-1905 – sympatyzował z moskalofilami, w 1905 z inicjatywy A. Szeptyckiego
założyciel i dyrektor (do 1952) Narodowego Muzeum we Lwowie; 1913-1924, 19331939 – pracownik naukowy Katedry Filologii Słowiańskiej, 1921-1925 profesor
Lwowskiego Konspiracyjnego Uniwersytetu Ukraińskiego.
W Sejmie RP I kadencji zasiadło m.in. 25 Ukraińców, 11 Białorusinów, w Senacie –
6 Ukraińców, 3 Białorusinów. Posłowie ukraińscy (20) utworzyli Klub Ukraiński pod
przewodnictwem A. Wasyńczuka, a posłowie białoruscy – Klub Białoruski pod
przewodnictwem B. Taraszkiewicza. Oba kluby początkowo poparły rząd
W. Sikorskiego, jednak w połowie 1923 r. wycofały poparcie po przyjęciu ustawy
o udogodnieniach dla osadników wojskowych.
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Zmiana tej bezmyślnej i krótkowzrocznej polityki, wyzbycie się
hakatyzmu106, oparcie się ściśle na konstytucję — oto co jedynie może
utrzymać te ziemie przy Polsce.
Obecnie, pomimo nawet niechęci i obawy do komunizmu faktem jest iż
ziemie kresowe ciążą do Rosji.
Ruch białoruski i ukraiński, śmiało mogę to powiedzieć, znam gruntownie
od lat 20-tu; co więcej przy tem, przed wojną jak w jednym
[k. 3]
tak i w drugim ruchu przyjmowałem czynny udział, mając na celu
rozwalenie despotycznej carskiej Rosji. Obecnie uważam (i chcę pracować
w tym kierunku), iż cała Białoruś i cała Ukraina do morza Czarnego winny
być w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, nie przesądzając o ich formie
politycznej w stosunku do Rzplitej.
Na to co się dzieje obecnie patrzę ze zgrozą będąc głęboko przekonanym,
iż przy takich metodach postępowania, braku planu i bezmyślnej polityce
Rzeczpospolita Polska straci więcej terrytorium swego, niż za czasów
Chmielnickiego.
Od Przemyśla do samego Lwowa w pociągu odbywa się przegląd
legitymacyj pasażerów przez policjanta. Należałoby to samo zrobić na linjach
kolejowych, wiodących do Wilna, albowiem zbyt wiele bolszewików
i komunistów grasuje na tym froncie.
Warszawa
28.II.1923

inż. Romuald Ziemkiewicz

Akapit ten opatrzony jest dwoma odręcznymi znakami postawionymi
przez osobę czytająca raport.
Na ostatniej stronie dokumentu znajdują się odręcznie pisane niebieskim
ołówkiem komentarze — wertykalnie: „Mów do mnie jeszcze”, „Bardzo
czuły”, „Pracuj, a Bóg cię wynagrodzi” i horyzontalnie pod dokumentem:
1) Szkoły nie prawda; 2) Nastrój odwrotny; 3) Nadużycia administracji
mniejsze niż w Królestwie; 4) chłop nie idzie.
a
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Zob.: Dokument nr I, przypis 12.

